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ZEITSCHRIFT FÜR OSTFORSCHUNG, LÄNDER UND VÖLKER IM ÖSTLI
CHEN MITTELEUROPA. Im Aufträge des Johann Gottfried Herder Forschungs
rates E. V. hrgb. von Hermann Aubin, Erich Keyser, Herbert Schienger, Jahr
gang I — V, Marburg/Lahn, 1952—1955.

Leży przed nami pięć roczników czasopisma „Zeitschrift für Ostforschung“, 
mającego — w myśl założeń redakcji — w czasie, „gdy większość badaczy została 
wygnana z ich stanowisk i ojczyzny“, skupić ludzi, którzy są gotowi „im geistigen 
Ringen unserer Zeit auch der Ostforschung wieder den Platz zu sichern, der ihm 
zukommt“. Wśród nazwisk pracowników Instytutu Herdera i autorów umieszcza
jących swe artykuły w czasopiśmie spotykamy szereg nazwisk nistoryków nie
mieckich znanych dobrze z czasów przedwojennych ze swego nacjonalistycznego, 
nieraz wręcz prohitlerowskiego nastawienia (H. Aubin, H. Ludat, E. Brzoska, 
E. Keyser, H. Grundmann i inni). Już przy pobieżnym przeglądnięciu czasopisma 
nazwiska te muszą budzić pewien niepokój, który potęguje się im bliżej wnikamy 
w treść „Zeitschrift für Ostforschung“.

Cele i zadania recenzowanego czasopisma formułują z jednej strony wstęp 
redakcji, krótki, ale nie pozbawiony zasadniczych charakterystycznych nastawień, 
oraz obszerny artykuł wstępny prof. H. Aubina. Pierwszy określa ogólnie cele 
i zadania nowego czasopisma; w myśl jego założeń są nimi „Erforschung und 
Darstellung der tiefgreifenden U m w a n d l u n g ,  der alle Völker und Staaten Ost- 
Mitteleuropas in der Gegenwart unterworfen sind" (podkreślenie moje — K. M.). Nie 
chcę tu nawet wchodzić w tendencyjność i wyraźne nastawienie kryjące się w ta
kim sformułowaniu. Prof. H. Aubin precyzuje w swym artykule wstępnym przede 
wszystkim pojęcie Europy wschodnio-środkowej (Ost-Mitteleuropa) jako terenu ma
jącego sięgać daleko na wschód poza granicę Odry, po linię Bałtyk — Morze 
Czarne. Ideałem dla Autora jest stan, jaki panował na tym terenie w wyniku 
postanowień kongresu wiedeńskiego z r. 1815. „Das ganze 19. Jahrhundert sah 
hier auf der Landkarte nichts als drei Grosstaaten. Hundert Jahrelang haben 
Österreich, Preussen-Deutschland und Russland in den Grenzen des Wiener-Kon
gressen diesen Teil Europas, einst voll lebhafter Unruhe und Verschiebungen, für 
das am äusseren staatlichen Bild haftende Auge in Beständigkeit und Frieden 
erhalten“. Przez oderwanie w r. 1918 części Prus i „wypędzenie niemieckich 
mieszkańców“, nawet z terytoriów daleko na wschodzie leżących, została według 
Autora uniemożliwiona misja dziejowa narodu niemieckiego. Narodowy socjalizm 
wystąpił z hasłami praw wszystkich ludów Europy wschodniej do własnej na
rodowości, a teza o nowym niemieckim porządku (Ordnungsprinzip) przyobiecywa
ła niemiecką pomoc w dalszym rozwoju. Hitler jednak jedynie swą osobistą dzia
łalnością unicestwił zdążające w tym kierunku zamierzenia, zawierając pakt ze 
Stalinem, a później zarzucając koncepcję „eines grossen über das Nationalitäten
problem stehenden Reiches“ na rzecz polityki ucisku i wytępienia. Stał się w ten 
sposób winien temu, że plan z r. 1939 nie udał się. Po śmierci Hitlera jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby te cele dalej realizować. A więc nawrót do stanu



i
rzeczy z r. 1815, a może nawet do pretensji feudalnego cesarstwa niemieckiego 
do zwierzchnictwa nad wszystkimi krajami słowiańskimi.

W tymże pierwszym zeszycie „Zeitschrift für Ostforschung“ pomieszczony jest 
artykuł H. Ludata, znanego ze swych skrajnie nacjonalistycznych wystąpień sprzed 
wojny, a obecnie prof. uniwersytetu w Münster w Westfalii. Autor, omawiając 
w nim stosunek historiografii polskiej do problemu niemieckiego, ubolewa nad 
odrzuceniem przez nią w okresie dwudziestolecia tez wydawnictwa Deutschland 
und Polen (jak wiadomo, była to praca, w której nacjonalistyczne tezy dojrzewa
jącego hitleryzmu ujawniły się szczególnie jaskrawo). Relacjonując dalej bardzo 
szczegółowo wrocławską konferencję historyków z r. 1950, poświęconą stosunkom 
polsko-niemieckim, wydobywa Ludat starannie wszystko, co powiedziano na niej 
przeciw nacjonalizmowi polskiemu, przeciw przecenianiu wpływów kultury ro
mańskiej na wschodzie czy przeciw jednostronnemu odrzucaniu dodatnich kultu
ralnych oddziaływań niemieckich, zwłaszcza w zakresie gospodarczym, na Polskę. 
Pomija natomiast całkowicie wszystko, co wypow'edziano na tejże konferencji 
o zaborczości i gwałtach niemieckich klas posiadających czy o potrzebie doceniania 
rodzimego, polskiego rozwoju. Czy to jest rzetelne oddanie założeń stawiającej 
zresztą wówczas pierwsze kroki marksistowskiej historiografii polskiej, czytelnik 
łatwo osądzi.

W innym artykule, zawartym w recenzowanym czasopiśmie, stwierdza T. Schie- 
der, że idea suwerennego państwa narodowego przestała być aktualna, że chodzi 
obecnie o europejskie państwo ponadnarodowe. Mają w nim być zachowane obok 
siebie języki Goethego, Szekspira, Woltera czy Dantego, a nawet (aber auch) Pa- 
lackiego i Mickiewicza. Autorowi wydziera się w zakończeniu wreszcie westchnie
nie, że może „wenn die Stunde gekommen ist, die Grundlagen dafür zu schaffen, 
wird auch sich herausstellen, dass die Bemühungen der Generationen um die For
men und Gesetze des Zusammenlebens der Nationalitäten und Nationen nicht 
vergeblich gewesen sind“. Już z tych wyrwanych choćby sformułowań przebijać 
zdaje się wyraźnie wybitna segregacja narodowościowa i kulturalna społeczeństw, 
mających według pobożnych życzeń Autora tworzyć realizowane w myśl Jego 
założeń ponadnarodowe państwo związkowe (Bundesstaat)1.

Cóż to wszystko znaczy? Trudno, niestety, jeśli uwzględni się charakter prze
ważnej części artykułów czasopisma, traktować zakreślony w pierwszych zeszy
tach program jako jakiś przełom w poglądach większości historyków zachodnio- 
niemieckich, jakiś zwrot ku szczerej myśli opartej na zasadach sprawiedliwości 
„federacji europejskiej“, może tylko jeszcze skażonej „resztkami przesady“ na te
mat roli Niemiec w kulturze światowej. Chodzi, choć. w obsłonkach, wręcz o coś 
innego — o uzasadnienie niedopuszczalności utrzymania się obecnego stanu rzeczy 
na obszarze na wschód od Odry, o powrót do dawnych granic niemieckiego pa
nowania, a nawet o nową ekspansję poza te granice, choć po niepowodzeniu metod 
skrajnie brutalnych, tym razem w nieco zawoalowanej formie.

Jest rzeczą ogromnie charakterystyczną, że poszczególne artykuły „Zeitschrift 
für Ostforschung“ nie tylko sięgają swą tematyką na tereny dzisiejszego Związku 
Radzieckiego, ale starannie uwypuklają dalsze istnienie ludności polskiej na te
renie Litwy czy Ukrainy, nazywając te tereny „Ostpolnische Gebiete“ 1 2. Z drugiej 
střeny o tym, jaki cel przyświeca czasopismu i wielu autorom, świadczy choćby 
stałe i konsekwentne używanie terminów takich, jak Warthegau, Siidpreussen czy

1 T. S c h i e d e r, Nationalstaat und Nationalitätenproblem, 1952, I, z. 2.
2 Per. np. R. N e u m a n n .  Ostpolnische Gebiete nach 1945, 1956, V, z. 2,

s. 395 nn. ■ /



wprost GG, czy wreszcie nazw poszczególnych miejscowości wprowadzonych przez 
chrzty hitlerowskie. Oczywiście, nawet przy najbardziej wyraźnym stanowisku 
redakcji czasopismo nigdy nie jest całkowicie jednolite i konsekwentne. Zawsze 
jest tak, że piszą w nim ludzie o różnych poglądach, jedni uderzający w ton dla 
założeń pisma pożądany, drudzy ledwie tolerowani. Dlatego powyższe uwagi o kie
runku „Zeitschrift für Ostforschung“ nie mogą się odnosić do wszystkich zawartych 
w nim prac. Przykładami takiego obiektywnego stosunku do spraw polskich 
mogą być, choćby tylko w roczniku 1956, omówienie przez K. Hartmanna twórczości 
literackiej w Polsce powojennej, przez W. Maasa prac geograficznych prowadzo
nych w Toruniu czy przez E. Behrensa losu zabytków sztuki na Śląsku — proble
mu, jak wiadomo, dla nas niestety szczególnie drażliwego. Mimo to Autor reje
struje starannie wszelkie usiłowania polskie w kierunku zabezpieczenia czy od
budowy zabytków, a uwadze Jego o szkodliwości wywożenia dzieł sztuki śląskiej 
do Polski centralnej nie można odmówić słuszności3 4. Podobnym ’ przykładem 
obiektywizmu może być krytyczna ocena, jaką poświęca H. Martensen pracy 
W. Kuhna Geschichte der Deutschen Ostsiedlung K Niestety, choć przykłady takie 
dałoby się jeszcze może pomnożyć, sięgając do zeszytów poprzednich, nie one 
jednak wyciskają zasadnicze piętno na całości, nawet ostatniego rocznika, do czego 
jeszcze wrócimy.

Zainteresowania czasopisma obejmują wszystkie kraje i narody mieszkające 
na wschód od linii Łaby, a więc wschodnią Brandenburgię, Polskę, Czechy, Sło
wację, Węgry, wreszcie zachodnie tereny Związku Radzieckiego. Oprócz artykułów 
na powyższe tematy, rozrzuconych po poszczególnych zeszytach czasopisma, spoty
kamy całe -zeszyty poświęcone specjalnie danym krajom (np. IV/1 i IV/2 częściowo 
Czechosłowacji, III/2 krajom bałtyckim, 1/4 Prusom Książęcym i Królewskim, IV/4 
Wielkopolsce, II/2 Pomorzu i Meklemburgii). Obok artykułów i miscellaneów pokaźną 
pozycję stanowią każdorazowo recenzje z książek, przede wszystkim niemieckich, 
traktujących o problemach wschodnich, w mniejszym stopniu z literatury histo
rycznej krajów słowiańskich. Jest to bardzo symptomatyczny objaw, jako że z dru
giej strony prowadzone przeglądy bibliograficzne, ogólne i terytorialne5, rejestrują 
na ogół bardzo skrupulatnie bieżące publikacje ukazujące się na wschód od gra
nicy Sudety — Odra — Nysa.

Stosunkowo dużo miejsca zajmują pozycje dotyczące historii Polski (nie licząc 
artykułów i recenzji dotyczących Pomorza i Prus), a więc przede wszystkim 
z dziejów Polski średniowiecznej (około 11 artykułów i 5 recenzji); dzieje nowo
żytne (lata 1492—1864) są już znacznie słabiej reprezentowane (ogółem 7 pozycji); 
natomiast dzieje Polski po tej dacie, a zwłaszcza przemiany po r. 1945 i dzieje 
Polski Ludowej, przyciągają znów uwagę czasopisma (9 artykułów i miscellaneów, 
12 recenzji, nie licząc bibliografii, o której wyżej była mowa).

Na odcinku średniowiecza niepoślednie miejsce zajmują wypowiedzi autorów 
na temat wczesnych stosunków polsko-niemieckich; należy tu przykładowo obszer
ny artykuł H. D. Kahla o poglądach Brunona z Kwerfurtu na temat misji chrze

3 E. B e h r e n s ,  D. mittelalterliche Kunst in Schlesien, 1956, V, z. 4, s. 556—561.
4 1956, V, z. 2, s. 263 nn.
5 Tak np. 1952, I, z. 1—3: Bibliographie der deutschen Ostgebiete; I, z. 4: 

Schriftumsverzeichnis der deutsch-polnischen Beziehungen; 1952, II, z. 3: biblio
grafia archeologii słowiańskiej; II, z. 2, V, z. 2—3: bibliografia Pomorza; IV, z. 3, 
V, z. 1: bibliografia Prus Królewskich i Książęcych; IV, z. 4: bibliogrąfia wschod
niej Brandenburgii (!); II, z. 1: bibliografia terytoriów na południowym brzegu 
Bałtyku; III, z.. 2—3: bibliografia bałtycka; II, z. 4, III, z. 1: bibliografia Śląska; 
IV, z. 1: bibliografia sudecka (!); IV, z. 2: bibliografia litewska.

Sobótka R. XII 1957, z. 2 9



ścijańskiej wśród Słowian połabskich6 7 8 czy tegoż syntetyczne wypowiedzi na te
mat misji narodu niemieckiego wśród Słowian we wcześniejszym średniowieczu \  
Z drugiej strony można zarejestrować obszerny wywód Rhodego na temat rozwoju 
wschodniej granicy Polski w średniowieczu8 czy H. Ludata, referującego uwagi 
Reckego -na temat badań nad początkami państwa polskiego i organizacji badań 
wczesnośredniowiecznych w Polsce9. Specjalne zainteresowanie czasopisma wzbu
dzają dzieje Prus i Pomorza w średniowieczu. Terytoriom tym poświęcono, jak 
wspomniano, specjalne zeszyty (1/4 Prusy, II/2 Pomorze Zachodnie i Meklemburgia) 
zawierające m. in. szereg drobnych przyczynków do historii średniowiecznej tych 
terytoriów (np. H. D. K a h l ,  Das Ende des Triglaws in Brandenburg III/l; E. K e y -  
ser, Oppiduum Kunigsberg IV/3; H. L u d a t ,  Annalistische Aufzeichnungen zur 
Geschichte des deutschen Ordens im XIV. Jahrhundert V/l).

Słabiej niż kraje bałtyckie, które ogółem reprezentowane są we wspomnianych 
rocznikach ,"Ostforschung“ w 39 pozycjach (licząc razem Pomorze, Prusy i kraje 
bałtyckie Związku Radzieckiego), ale mimo wszystko pokaźnie reprezentowany jest 
Śląsk (ogółem 16 pozycji, nie licząc recenzji). Duża ilość artykułów dotyczy zwła
szcza roli niemieckiej sztuki i kultury na Śląsku. Taką treść mają np. artykuły
H. Bachmanna o wpływie czeskiej plastyki na Śląsk w XIV w. czy I. Eckerta 
o freskach śląsko-morawskiego malarza Sebastiniego (około r. 1750) lub miscella
nea C. Fischera o budowlach Peintera (połowa XVIII w.), czy wreszcie próba 
syntetycznego ujęcia problemu przez A. Aubina, próbującego rozwiązać pojęcie 
„rozwoju stylu narodowego“, oczywiście, z idealistycznego punktu widzenia10 11. 
W formie artykułów częściowo sprawozdawczych omówione zostały nadto niektóre 
problemy z dziejów średniowiecznych Śląska, a znowuż W. Klawitter i B. Sta- 
siewski poświęcają parę uwag, pierwszy początkom czasopiśmiennictwa śląskiego 
(od Wöchentliche Avisen Baumanna z r. 1629 do wydanych po raz pierwszy 
w r. 1742 Schlesische Privilegierte Staats-Kreis und Friedenszeitung), drugi stra
tom ludnościowym niemieckim na terenie całej Polski, a szczególnie Śląskan.

Szczegółowa polemika ze wszystkimi pozycjami przechodzi możliwości i kom
petencje recenzenta, a nawet polemika z tymi tylko, w stosunku do których czuje 
się kompetentny, musiałaby zająć zbyt dużo miejsca. Niewątpliwie potrzebne jest, 
aby szeregiem prac zamieszczonych w „Zeitschrift für Ostforschung“ zainteresowali 
się poszczególni historycy polscy; do niektórych będzie miał i recenzent spo
sobność na innym miejscu powrócić. W żadnym wypadku nie powinniśmy milczeć 
w stosunku do zachodnioniemieckiej historiografii, czyli mutatis mutandis czynić

6 H. D. K a h l ,  Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt 
im Lichte hochmittelalterlichen Missions und Völkerrechts, 1955, IV, z. 2—3.

7 H. D. K a h l ,  Zum Geist der deutschen Slavenmission des Hochmittelalters, 
1953, II, z. 1.

8 G. R h o d e ,  Die Ostgrenze Polens im Mittelalter, 1953, II, z. 1.
9 W. R e c k e ,  Vorbereitung zur 1000-Jahrfeier Polens im. Zeichen des histo

rischen Marxismus, 1952, I, z. 1; t e n ż e ,  Organisation der frühgeschichtlicher For
schung in Polen, 1952, I, z. 2.

10 H. B a c h m a n n, Schlesien und die böhmische Pląstik des 14. Jahrhunderts;
I. E c k e r t ,  Die Fresken des schlesisch-mährischen Malers Fr. A. Sebastiani; 
Ch. F i s c h e r ,  Zur den Bauten J. B. Peinters; H. A u b i n ,  Der Beitrag der jün
geren schlesischen Kunstgeschichte zur Methodik der Stammesforschung; H. T i n 
t e  1 n o t, Kunstforschung in Breslau; G. G r u n d m a n n ,  Deutsche Romantiker 
als Entdecker ostdeutscher Baudenkmale, 1953, II, z. 4.

11 W. K l a w i t t e r ,  Aus der Frühzeit der schlesischen Zeitungen, 1954, III, 
z. 1; B. S t a s i e w s k i ,  Schlesien im Rahmen der Dokumentation über die Ver
treibung der Deutschen aus Ostdeutschland, 1956, V, z. 2.



tego samego, co zdaje się robić ta ostatnia w stosunku do badań śląskoznawczych, 
Jest bowiem niewątpliwie rzeczą zastanawiającą, że z polskich prac i artykułów 
poświęconych Śląskowi, a specjalnie jeśli chodzi o pozycje umieszczane w cza
sopismach i nie tak nielicznych, omówienia w „Zeitschrift für Ostforschung“ do
czekały się bodaj tylko: Dobrowolskiego Sztuka na Śląsku, Kiersnowskiego arty
kuł o wałach śląskich czy wreszcie pierwszy zeszyt Kodeksu dyplomatycznego 
Śląska i bibliografia wydana przez podpisanego. Trudno oczywiście przesądzać, 
w jakim stopniu sytuacja w Niemczech zachodnich w stosunku do wydawnictw 
polskich jest taka, jak u nas w stosunku do wydawnictw zachodnioniemieckich, 
tzn. że wydawnictwa nie docierają do rąk ogółu historyków. W niektórych jednak 
wypadkach na pewno tak nie jest, jak można sądzić choćby po przesyłanych 
egzemplarzach wymiennych. Mimo woli nasuwa się myśl o świadomym doborze 
prac recenzowanych w organie, który ma służyć przede wszystkim oddziaływaniu 
na społeczeństwo zachodnioniemieckie.

Ta ostatnia funkcja wystąpiła szczególnie jaskrawo w artykule B. Stasiew- 
skiego Schlesien in Rahmen der Dokumentation über die Vertreibung der Deu
tschen aus Ostdeutschland,12 13. Jest to właściwie recenzja z pracy F. Zipfela Ver
nichtung und Austreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder — 
Neisse L inie,13 opartej głównie na trzech woluminach maszynopisu relacji du
chowieństwa. Autor, a za nim recenzent dostrzegają wprawdzie, że różnica między 
liczbą zaludnienia na dzisiejszych ziemiach polskich z r. 1939 a stanem z r. 1954, 
kiedy miało tam jeszcze przebywać 835 000 ludności niemieckiej i brak w osta
tecznym rozrachunku 2 167 000 ludzi (na Śląsku 874 000 ludzi), zostały spowodowane 
nie tylko owym „brutalnym wypędzeniem“, ale i stratami ludnościowymi w  wy
niku działań wojennych, niemniej recenzja nie tylko nie próbuje choćby ustalić 
rozmiarów strat ludnościowych w wyniku wojny (dla samego Wrocławia straty 
ludności cywilnej, z wyłączeniem wojska, szacuje się dla okresu oblężenia miasta 
przez wojska radzieckie, bez osób, które zmarły w czasie ewakuacji miasta przez 
władze hitlerowskie, na około 60 000 osób), ale jest całkowicie bezkrytyczna w sto
sunku do wszystkich „okropności“, które owemu wypędzeniu miały rzekomo to
warzyszyć, a nawet je, rzec można, namiętnie uwypukla. Repatriacja ludności nie
mieckiej, osiadłej z dawna na Śląsku, na pewno była dla niej moralnie bolesna. 
Mogły tu i ówdzie zaistnieć nawet nadużycia w stosunku do tej ludności w ciągu 
procesu jej wysiedlania, ale na pewno z metodami hitlerowskimi zestawiać tych 
nadużyć nie wolno. Jest rzeczą jednak szczególnie charakterystyczną, że ze słów  
Recenzenta przebija dość wyraźnie niewiara, panująca nawet w Niemczech za
chodnich w stosunku do owych „okropności“, i to jeszcze w r. 1946. „Wenn es 
1946 Menschen gegeben haben sollte — pisze Stasiewski po zacytowaniu pisma 
niemieckich biskupów z 31 marca 1946 — die an die Berechtigung dieser Hirten
worte zweifelten“, to omawiane dokumenty mają ich upewnić w ich sądach 
o przeszłości. Bo oto i teraz „viele verschliessen gem — cytuje Stasiewski za 
Zipfelem — die Augen vor dem Umfang des Unheils, das vor und nach 1945 in 
Ost-Mitteleuropa angerichtet wurde, und begnügen sich mit der gleitenden Ge
genwart“. Toteż wzywa Stasiewski wyraźnie do tego, aby wzmóc propagandę, która 
jest obowiązkiem „każdego odpowiedzialnego historyka niemieckiego“.

Jako na ostatni, decydujący argument powołuje się tu Stasiewski na książkę

12 Ibid.
13 Drukowana w „Jahrbuch für die Geschichte Mittel und Ostdeutschlands“, 

Tübingen 1954, III, s. 145—187.



K. Zieschego, Das methaphysische Problem des deutschen Ostens, wydaną w r. 1953. 
Do czego tu, zapyta trzeźwy czytelnik, metafizyka? Zipfel, a za nim Stasiewski, 
odpowiada na to: „Berichte über das furchtbare Geschehen, das sich im Ausgang 
des Zweiten Weltkrieges im deutschen Osten vollzog, wollen einen Frieden der 
Gerichtigkeit den Weg bereiten helfen ... Sie sollen eine ernste Mahnung sein, dass 
eine Welt ohne Gott aus den Fugen gerät, die Menschenwürde zertritt und im 
Begriffe ist sich selbst zu zerstören“. Zgoda, jeśli autor ma na myśli 3 000 000 osób 
zagazowanych choćby w komorach Oświęcimia. Ale Stasiewski ma na myśli wy
siedlenie Niemców z terenów na wschód od linii Odra — Nysa.

Rzecz tedy stoi jasno. Metafizyka okazuje się bliską krewną rewizjonizmu, który 
chce się podniecać i podtrzymać rozdzieraniem zasychających już, choćby nawet 
tylko w części prawdziwych, ran. Odpowiedzieć możemy na ów „Frieden der Ge
rechtigkeit“* czyli inaczej mówiąc na atak na granice na Odrze i Nysie, tylko 
tyle: Polacy nie zaprzestaną zapalać świateł na miejscach hitlerowskich kaźni, 
ale są gotowi współżyć ze wszystkimi uczciwymi ludźmi. Sprawiedliwością nie 
można jednak żonglować.

Recenzja Stasiewskiego, charakterystyczna w swoim lęku o załamywanie się 
propagandy, nie jest jedyna, która świadczy o zagnieżdżającej się, mimo względ
nego obiektywizmu niektórych autorów, w „Zeitschrift für Ostforschung“ myśli 
rewizjonistycznej. Nieuznawaniu granicy na Odrze i Nysie przez czasopismo służą 
też liczne zawarte właśnie w ostatnim zeszycie z r. 1956 pozytywne omówienia 
licznych popularnych pozycji z zakresu uprawianej w stosunku do Śląska w Niem
czech zachodnich „Heimatsforschung“ 14. Gwałtowny protest przeciw możliwościom 
akceptacji granicy na Odrze i Nysie zawiera też recenzja książki E. Wiskemann 
Germany’s Eastern Neighbours (Oxford 1956), którą określono jako „weit ange
legtes Plädoyer für die Beibehaltung der jetzigen Volks- und Verwaltungsgrenzen 
zwischen Deutschen, Polen und Tschechen“ 15. Recenzent protestuje też przeciw 
jej angielskiemu omówieniu ze strony G. Barraclough wzywającemu do zamienie
nia stanu istniejącego de facto na stan de iure, tj. uznaniu obecnej granicy na 
Odrze i Nysie jako sprawiedliwej granicy pokoju16.

Czytelnik polski, przeglądając kartki „Zeitschrift für Ostforschung“, mimo 
zupełnie jasnej, rewizjonistycznej tendencji zasadniczej czasopisma, choćby tylko 
z rozsianych po nich wzmianek i z trzeźwych, obiektywnych głosów niektórych 
badaczy niemieckich, może się ostatecznie utwierdzić w przekonaniu, że wbrew 
wszelkiej propagandzie świat pójdzie naprzód drogą rozsądku i rzeczywistej spra
wiedliwości.

Karol Maleczynski

14 Por. np. H. H u p k a, Breslau, Hauptstadt Schlesiens in 71 Bildern, München 
1955; Hirschberg im Riesengebirge, ein Heimatsbuch, hrgb. v. A. Höhne, Wolfen
büttel 1953; F. A. V o i g t ,  Gerhard Hauptmann der Schlesier, München [1953]; 
Schlesien. Eine Vierteljahrschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum. Neu
markt (Opf. 1956, I; Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, 
z. 15) 16, hrgb. v. A. Perlick, Dortmund 1955.

15 1956, V, z. 4, s. 570 nn.
16 G. Barraclough, kierownik Instytutu Królewskiego dla Międzynarodowych 

spraw, omówił książkę E. Wiskemann w „International Affairs“ 1956, październik, 
z następującymi konkluzjami: „Indeed, her argument as a whole may be summed 
up in the Statement that the best solution would be a rapid transformation of 
the existing »de facto« Situation into a »de iure« settlement. One can only hope, 
though it would be purblind to expect, that her words will be heeded in Whitehall 
and Washington“.



J. F o g g e r ,  BEITRÄGE ZUR WIRTSCHAFTSKUNDE DER GRAFSCHAFT 
GLATZ. Von Glatzer Land und Volk. Eine Schriftenreihe für gesamtdeutsche 
Verpflichtung, I, Kierpse-Bahnhof. i. Westf., 1952, s. 192.

Wśród wielu prac historycznych poświęconych Śląskowi, które ukazują się 
w zachodnich Niemczech, książka Foggera zajmuje specyficzne miejsce. Posiada 
ona charakter rocznicowy, ukazała się bowiem w 600-lecie pierwszej wzmianki 
o wsiach noworudzkich (1352). Kończy ją zaś przemówienie Autora wygłoszone na 
zjeździe poświęconym tej właśnie rocznicy. Autor dedykuje pracę tym, którzy zo
stali z Kłodzkiego usunięci po 1945 r., i tym, którzy pozostali na miejscu. We 
wspomnianym zakończeniu jest wiele rozważań na temat niesprawiedliwości, która 
spotkała niemieckich mieszkańców Kłodzkiego, oraz ostrych uwag na temat „pol
skich rządów“ po 1945 r. Uwagi tego typu rozsiane są także tu i ówdzie w tekście 
samej pracy.

Nie to jest jednak najbardziej chrakterystyczne dla książki Foggera. Powsze
chnie wiadomo, jak ogromną rolę odgrywały w Niemczech badania regionalne pro
wadzone przez ludzi na różnych stanowiskach, jak nauczycieli, księży, pastorów, 
które przynosiły w rezultacie ogromne ilości rozpraw o każdej niemal znaczniej
szej miejscowości. Poziom ich był bardzo różny, ale pomimo tego spełniały dwo
jakiego rodzaju zadanie: z jednej strony dawały obfity materiał faktograficzny, 
z drugiej wytwarzały poczucie łączności mieszkańców z rodzimym miasteczkiem 
czy powiatem.

Ze względu na niedostateczną znajomość historycznej literatury zachodnionie- 
mieckiej trudno stwierdzić, ile ukazuje się tam prac tego rodzaju, a zwłaszcza ile 
z nich dotyczy ziem polskich. W każdym razie jednak pojawienie się pracy Fog-, 
gera jest zjawiskiem znamiennym. Wydawcy oznaczyli ją jako pierwszy tom cy
klu „Von Glatzer Land und Volk“, a krótkie wprowadzenie napisał przewodni
czący Volksgruppe der Grafschaft Glatz, Georg Goebel. Tyle o politycznym aspek
cie książki, która powinna być dla nas sygnałem budzącym do żywszej pracy nad 
lokalną historią Śląska.

Autor jest postacią równie typową, jak sama książka. Nauczyciel z Jugowa, na 
północ od nowej Rudy, zajmował się od dawna dziejami swojego terenu, a przed 
1945 r. był przewodniczącym Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde des Grosskrei
ses Glatz. Zna archiwa, a w recenzowanej pracy widać częściowe wyzyskanie da
wnego wrocławskiego archiwum państwowego. Oderwany od opisywanego okręgu 
nie mógł dać pełnego obrazu tematu, którym się zajął. Toteż już samym tytułem 
obwarował się przed zarzutem o jedynie częściowe, przedstawienie zagadnienia. 
W poszczególnych rozdziałach pracy omówił: 1. warunki klimatyczne, uprawę ro
ślin użytkowych; 2. górnictwo węgla (w dodatkach do rozdziału jest mowa o roz
budowie sieci kolejowej i elektryfikacji); 3. kwas węglowy, tzn. uzdrowiska (w do
datku zamieszczony został szkic o leśniczych z lasów na wschód od Jugowa);
4. „czerwoną ziemię“, tzn. kamieniołomy; 5. rudy metalu (w dodatku — wywód 
o początkach górnictwa) oraz 6. poszczególne okresy produkcji szkła i wyrobów 
szklanych (w dodatku — szkic o malarstwie na szkle). Zestawienie tematyki roz
działów wskazuje, że w pracy brak jest całego szeregu zagadnień, aby wspomnieć 
tylko o tak ważnym dla Kłodzkiego przemyśle tekstylnym, dalej o przemyśle 
drzewnym czy wyrobie pudełek. Jeszcze więcej uwag nasunęłoby się przy dokład
niejszym przeglądnięciu tytułów podrozdziałków, których jest około 200. Nie two
rzą one w ramach rozdziałów' żadnej całości, często brak jest wśród nich porząd
ku i mają charakter miniaturowych szkiców, w których Autor zamieszczał te 
materiały, które akurat miał do dyspozycji. Ponieważ zaś najbardziej interesował



się Okolicami Nowej Rudy, więc też z trzech powiatów Kłodzkiego noworudzki do
minuje zdecydowanie nad pozostałymi. O popularnonaukowym charakterze książki 
świadczą tego rodzaju wywody, jak np. o procesie powstawania węgla, częściowo 
także w tym celu Autor zamieścił w niej kilkadziesiąt fotografii, ilustracji i pla
nów. Z drugiej strony jednak bogaty materiał faktograficzny daje możliwość wy
zyskania pracy także przez fachowego historyka.

Autor wspomina szereg razy o trudnościach, na jakie natrafiał rozwój ekono
miczny Kłodzkiego, a także daje przykłady złego położenia robotników, ale całość 
utrzymana jest w tonie zdecydowanie optymistycznym, być może także w tym 
celu, aby przeciwstawić stan sprzed 1945 r. późniejszemu. Nasuwa się przypuszcze
nie, że z tego właśnie powodu opuszczony został przemysł tekstylny. Jedną z naj
smutniejszych kart dziejów Kłodzkiego stanowił los tkaczy, a upadek tej gałęzi 
przemysłu był zjawiskiem występującym ponad wszelką wątpliwość.

Narracja przekracza niekiedy granice Kłodzkiego, • Autor porównuje czasami 
stosunki panujące na tym terenie z innymi powiatami Śląska, ale nie stanowi to 
żadnej reguły i jest raczej przypadkowe. Słowem, jest to typowa niemiecka praca 
z historii lokalnej. Tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej pisano historie parafii, tak 
dzisiaj tematem stały się stosunki gospodarcze. Metoda pozostała ta sama zresztą 
przy dużej erudycji Autora i wyraźnym zamiłowaniu do tematu.

Adam Galos

K. T y m i e n i e c k i ,  NAROCZNICY W GOSPODARSTWIE FEUDALNYM. 
STUDIUM Z DZIEJÓW GOSPODARCZO-SPOŁECZNYCH WCZESNEGO ŚRED
NIOWIECZA. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Hist., Prace Kom. Histor., XVII. 
z. 3, Poznań 1955, s. 128.

Problem naroczników i nároku w średniowiecznej Polsce był od stu przeszło 
lat tematem żywych nieraz w nauce naszej polemik i dyskusji. Zajmowali się nim 
kolejno (z ważniejszych autorów) W. A. Maciejowski (dwukrotnie: 1832, 1856), Bu
rzyński (1878), F. Piekosiński (dwukrotnie: 1881, 1896), F. Bujak (trzykrotnie: 1905, 
1925, 1926), Z. Wojciechowski (1924), J. Czubek (1926), nie mówiąc o badaczach 
traktujących to zagadnienie tylko marginesowo (np. Potkański, Zakrzewski, Balzer, 
Brückner i in.). Obecnie, po trzydziestoletniej przeszło przerwie, znakomity znawca 
stosunków społecznych i gospodarczych naszego średniowiecza *dał nowe w tym 
kierunku i ciekawe spostrzeżenia. 1

Zagadnienie naroczników i nároku rozpatrywano w Polsce dotychczas raczej 
z punktu filologicznego, starając się na tle porównawczym ustalić znaczenie tego 
terminu w średniowiecznej Polsce, a dopiero na drugim miejscu starano się ana
lizować źródła mówiące o nároku i narocznikach, przy czym trzeba zaznaczyć, iż 
raczej omawiano wiadomości źródłowe sumarycznie, niż poddawano je wnikliwej 
i wszechstronnej analizie. Praca prof. Tymienieckiego jest pierwszą, która omawia 
wyczerpująco najcharaktsrystyczniejsze źródłowe wiadomości nasze w tym kierun
ku, tj. dokument trzebnicki z r. 1204 1.

Jeśli co do pochodzenia i etymologii wyrazu narok nie było w zasadzie większej 
między badaczami różnicy (wywodzi się termin narok od rok — narzec — wyrok — 
obrok — narok) i zgadzano się, że zwrot ten oznaczał jakieś specjalne funkcje 
i stopień zależności tej kategorii ludności, to różnice w poglądach występowały 
dopiero w interpretacji danych filologicznych. Tak tedy część badaczy (Macie
jowski, Bujak), opierając się na terminie narok w  źródłach czeskich, w których

1 Kodeks dypl. Śląska„ wyd. K Maleczyński, I, Wrocław 1951, nr 104.



oznacza on postępowanie sądowe W wypadkach specjalnych zbrodni, za jakie 
groziła kara konfiskaty majątku, uważała i polski narok, i naroczników za odpo
wiednik czeskiego terminu, mimo że w źródłach polskich nie przechował się ani 
jeden ślad pozwalający na podobne zrównanie semantyczne. Wobec tego znowuż, 
że w źródłach polskitn narocznicy i narok zawsze są łączone z jakimś grodem, 
część badaczy (Piekosiński, Wojciechowski, Czubek) uważała naroczników i narok 
za kategorię ludności wiejskiej należącą do organizacji grodowej, czy to więc 
wprost jako ludność służebną, spełniającą na rzecz grodu pewne usługi (szewcy, 
krawcy, owczarze itp.) — jak chciał Piekosiński, a za nim przejmowali milcząco 
Potkański czy Zakrzewski — czy też jako ludność świadczącą pewne, nie znane 
bliżej powinności na rzecz pogranicznych grodów (Z. Wojciechowski). Bezzasadność 
jednego i drugiego przypuszczenia wykazał w sposób przekonywający jeszcze 
w r. 1905 F. Bujak, który w dodatku silnie zaakcentował brak czynników ekono
micznych w takim ujmowaniu roli i przeznaczenia ludności narokowej.

Problemem naroczników zajął się tedy ponownie wyczerpująco prof. Tymie
niecki. W przeciwstawieniu jednak do dotychczasowej literatury, która kładła 
główny nacisk na stronę filologiczną zagadnienia, a źródłami operowała raczej 
marginalnie, nie analizując każdego pojedynczego wypadku, prof. Tymieniecki 
poddał obecnie gruntownemu zbadaniu i interpretacji jedyne bliższe dane doty
czące naroczników, zawarte w znanym dokumencie trzebnickim z r. 1204 i 1208. 
Mimo lakoniczności tych wzmianek prof. Tymieniecki przeprowadził ich wy
czerpującą analizę, zwrócił uwagę na rolniczy charakter i na świadczenia, które 
mieli świadczyć narocznicy na rzecz pana feudalnego w przeszłości i na przyszłość. 
Tak tedy w trzech osobnych rozdziałach omawia Autor kolejno stosunki spo
łeczne i gospodarcze w całej włości trzebnickiej, następnie drogą subtelnej analizy 
stara się zestawić cechy wspólne naroczników i innych kategorii ludności wiejskiej 
zamieszkującej klucz trzebnicki (zwłaszcza gości — hospites), wydobywa z mało 
na pozór mówiących wzmianek specyficzne cechy naroczników (świadczenia 
w czynszu i specjalne prawo własności do ziemi), wreszcie omawia kilka dalszych 
wzmianek o narocznikach i ziemi narok (opolscy, wrocławscy i staniąteccy pod 
Krakowem), stwierdzając, że charakter krakowskich naroczników nie różnił się 
niczym od stosunków we włości trzebnickiej.

Nie sposób szczegółowo, krok za krokiem, streszczać wywodów Autora. Wy
starczyć musi w tym miejscu jedynie zasygnalizowanie najważniejszych ostatecz
nych wniosków, do jakich doprowadziła Autora analiza dokumentów trzebnickich, 
a następnie szerzej pragnąłbym omówić te punkty, w których nie mogę się z Auto
rem zgodzić.

Tak więc prof. Tymieniecki stwierdza, że:
1. Dokument z r. 1204, zawierający najpełniejsze dane o narocznikach w Wę- 

grzynowie, a zarazem w ogóle w Polsce, jest ustawą „dworską“, potwierdzającą 
w danym wypadku „stan już poprzednio ustalony“2.

2. Narocznicy, z jakości świadczonych danin wnosząc, są ludnością typowo 
rolniczą 3.

3. W przeciwstawieniu do innych grup ludności (zwłaszcza hospesów — gości)

2 Recenzowana praca, s. 96.
3 Ibid., s. 32: „że za takich [rolników] musimy uważać naroczników Węgrzy

nowskich“.



narocznicy płacą na rzecz pana gruntu czynsz w zasadzie w pieniądzu, choć uisz
czanie go także w naturze nie jest wykluczone4.

4. Panujące wśród naroczników zróżnicowanie ekonomiczne przypomina po
dobne rozwarstwienie obserwowane np. wśród hospesów — gości,, a nawet wśród 
innych kategorii ludności feudalnie zależnej (np. przyszłych kołodziejów klasztor
nych czy ludności zawodowo względnie społecznie bliżej nie określonej — mieszkań
cy Rogerowa).

5. Narocznicy posiadają pewne, odmienne od innych kategorii ludności, prawo 
własności do ziemi przez nich zamieszkiwanej, zbliżając się na tym punkcie do 
posesorów z bulli gnieźnieńskiej z r. 1136 czy ewentualnie dziedziców znanych 
dobrze z innych źródeł5 *.

6. Narocznicy są kategorią ludności wcześniejszą od hospesów — gości, ale 
niezbyt dawną, która przypuszczalnie uformowała się w ciągu XII w.9

7. Przez naroczników należy, w myśl wywodów prof. Tymienieckiego, rozu
mieć kategorię ludności feudalnie zależnej, płacącej na rzecz księcia (względnie 
później pana ziemi) roczny czynsz (stąd nazwa) w zasadzie w pieniądzach, choć 
nie jest wykluczone częściowe przynajmniej stosowanie renty naturalnej. Byłaby 
to tedy najstarsza kategoria ludności wiejskiej w Polsce, płacącej roczny czynsz 
(pieniężny) nie od dymu, ale od areału ziemi uprawnej7. Narok w takim razie 
był u nas instytucją znacznie swymi początkami wyprzedzającą Zaranie XIII w.

Niełatwo jest polemizować z tak znakomitym znawcą naszego średniowiecza, 
który w dodatku dokumentom trzebnickim poświęcił już kilkakrotnie uwagę. 
W każdym razie równałoby się to napisaniu nowej rozprawy podobnej objętości. 
Niemniej porywając się na próbę ustosunkowania się do tez prof. Tymienieckiego, 
recenzent pragnie dorzucić parę uwag na temat szczegółów, które uszły, zdaje się, 
uwagi Autora. Prowadzi to w kilku punktach do pewnych zastrzeżeń na temat 
wyników dociekań prof. Tymienieckiego.

Że w Polsce już w XII w. istniały wypadki uiszczania części przynajmniej 
renty feudalnej w pieniądzu, dowodem tego mogą być choćby słowa bulli wło
cławskiej z r. 1148: „nonum nummum de omnibus que solvuntur ecclesie sancte 
Marie de Zondomir“ czy „decimam partem de moneta... totius episcopatus“ 8, 
stwierdzające pobieranie dziesięciny kościelnej także i w pieniądzach od całej 
ludności danego biskupstwa bez względu na jej położenie prawne i ekonomiczne. 
Podobne zjawisko obserwujemy w zaraniu XIII w. w odniesieniu do klasztoru 
w Prandocinie (Mogile)9. Narocznicy więc, jeśli chodzi o uiszczanie części renty 
feudalnej w pieniądzu, nie byliby w mym pojęciu jakimś wyjątkiem.

Nasuwają się niemniej pewne zastrzeżenia odnośnie' do tezy Autora, jakoby 
dokument trzebnicki z r. 1204 był ustawą dworską zatwierdzającą stan rzeczy 
istniejący już dawniej. W niektórych punktach sformułowania jej dowodzą raczej, 
że stan majątkowy poszczególnych grup zawodowych w kluczu trzebnickim nie 
był jeszcze ani księciu, ani nawet poszczególnym chłopom znany i że rozmiary

4 Ibid., s. 60: „u jednych występuje danina z trzech zbóż [u gości], a u drugich 
czynsz pieniężny [u naroczników]“; ibid., s. 79: „miejsce naroczników jako częścio
wych przynajmniej czynszowników, gdy druga część ich polegała na daninach, 
rysuje się wcale wyraźnie“.

5 Ibid., s. 94 nn.
8 Ibid., s. 67 nn. i pass.
7 U Autora nie dość jasno następuje rozróżnienie między czynszem a rentą 

odrobkową; w zasadzie także renta naturalna jest rodzajem czynszu.
8 Kod. dypl. Pol., II, nr 1.
9 Kod. dypl. mogił., nr 2.



ich przyszłych gospodarstw, a tym samym świadczeń, klasztor miał dopiero usta
lić w przyszłości. Stąd niekiedy ustawa przewiduje ewentualność świadczenia przez 
jednego i tego samego mieszkańca różnych wymiarów świadczeń, w zależności od 
przyszłej jego sytuacji majątkowej 10 11. Można również dowodnie wykazać, że nie
które przynajmniej świadczenia ludności trzebnickiego ujazdu były nowe, po
przednio nie stosowane, które były reluicją innych dawniejszych jej świadczeń 
na rzecz panującego i które dopiero na przyszłość miały obowiązywać. Tak było 
z przymusem 6-tygodniowej renty odrobkowej 3 razy do roku i z obowiązkiem 
koszenia i żęcia 5 kóp i 3 wozów siana klasztornego, która została wyznaczona 
„pro omnibus operibus ducis“11. Jeśli ich nawet w tym wypadku nie potrafimy 
bliżej określić, to wzmianka w odniesieniu do mieszkańców Rogerowa przewiduje 
(w zależności od posiadanego sprzężaju) świadczenie renty mieszanej jako reluicji 
dawnego książęcego „stanu“, to można przypuszczać, że także powinności reszty 
mieszkańców klucza trzebnickiego zostały obecnie zmienione i dostosowane do 
nowych, przyszłych warunków. Określenie ich wysokości i uzależnienie od ilości 
posiadanego sprzężaju, a tym samym areału pola, byłoby novum  wprowadzonym 
przez „najstarszą polską ustawę dworską“; postanowienia te jednak stosowane 
w niej były do całej prawie ludności, a nie tylko do naroczników. Osobiście 
jestem zdania, że była to pierwsza tego rodzaju próba oznaczenia wysokości świad
czeń feudalnych chłopów na rzecz pana gruntu nie tylko na Śląsku, ale nawet 
w całej Polsce. Byłoby to rzeczywiście przejście od systemu pobierania danin od 
dymu do systemu świadczenia ich od ilości sprzężaju12.

Jest przy tym zastanawiające, że stan gospodarczy wytworzony dokumentem 
z r. 1204 przetrwał na niektórych odcinkach życia ekonomicznego wsi podtrze- 
bnickich do zarania XV w. (r. 1410); jeszcze w tym czasie obserwujemy w nie
których wsiach podział pól na dziedziny; w niektórych nawet wsiach ilość takich 
dziedzin czy nawet (we wsiach lokowanych) łanów odpowiada jeszcze w r. 1410 
ilości gospodarstw chłopskich, a ilość komorników lub zagrodników odpowiada 
jeszcze po 200 latach ilości braci niedzielnych mieszkańców Szczytkowic czy Ma- 
łuszyna z r. 1204 13.

Reasumując pragnąłbym podkreślić, że w mym przękonaniu stan wytworzony 
dokumentem trzebnickim z r. 1204 jest nowy, nie opiera się na dawnych stosuif- 
kach zależności i świadczeń feudalnych, że jest jedynie uregulowaniem na przy
szłość powinności feudalnych poddanych klasztoru trzebnickiego, uregulowaniem, 
dla którego brak dotychczas analogii w całym współczesnym materiale dyploma
tycznym, śląskim i polskim. Czy rzeczywiście należy go uważać za wzór, naślado

10 Kod. dypl. Śląska, I, nr 104: „item Stepán falconarius cum licentia ducis 
laudavit, si IIII boves habuerit, urnam sancti Adalberti solvere, si duos dimidiam, 
si nullum mensuram Avene“.

11 Ibid. Autor zna te wypadki i je cytuje (s. 62 recenzowanej pracy), ale nie 
wyciąga z nich, mym zdaniem, oczywistych wniosków.

12 Ibid. s. 104: „Narok oznaczał wyznaczenie danin i czynszów w określonym 
wymiarze ściąganych już z obszarów ziemi, a nie z dworów“.

13 Tak np. w Szczytkowicach występuje w r. 1204 4 hospitów (w tym 1 z bra
tem), 3 łagiewników i 3 tokarzy; 7 pierwszych świadczy w r. 1204 po 6 miar po
trójnego zboża, tokarze łącznie 445 różnego rodzaju naczyń. W r. 1410 spotykamy 
tu 7 dziedzin płacących 1 wiardunek i po 6 szef li trojakiego zboża, 1 dziedzinę ko
mornika pracującego, ile mu się każe, i półtorej dziedziny świadczącej łącznie 
540 misek (Schüssel). W Małuszynie w  r. 1204 mieszka 7 głów rodzin i 2 braci 
świadczących po 6 miar potrójnego zboża; w r. 1410 mamy tu 7 łanów płacących 
czynszu 1 wiardunek i małdrat trojakiego zboża, nadto 2 ogrody z niższymi stawka
mi. Por. Cod. dipl. Siles., IV, s. 255. Analogia w obu wypadkach jest pełna.



wany później wszędzie i przez wszystkich, pozostać musi w  mym przekonaniu 
rzeczą otwartą.

Na jeszcze jeden szczegół pragnąłbym tu zwrócić uwagę. Dwukrotnie wspo
mniany jest w dokumencie rodzaj dwustronnej umowy-kontraktu zawieranego mię
dzy poddanym chłopem a księciem lub klasztorem. Zarówno 8 mieszkańców Rzę- 
dziszewa (łagiewnik, podstoli i, reszta o nie oznaczonym zawodzie względnie po
zycji społecznej), jak i Stefan sokolnik z Kotowic laudaverunt: pierwsi 2 miary 
dwojakiego zboża zamiast 20 denarów; sokolnik kotowicki zgodził się (za zezwole
niem księcia), w zależności od posiadanego w przyszłości areału gruntu, uiszczać 
klasztorowi donicę gnieźnieńską miodu lub jej połowę względnie miarę ow sa14. 
Mielibyśmy tu w takim razie do czynienia z kontraktem zawieranym przez pana 
gruntu z poddanym chłopem — zjawisko znane nam jeszcze z jednego dokumentu 
śląskiego z r. 1206, gdzie zawarty został z kolonistą niemieckim15. W wypadku 
chłopów rzędziszewskich mielibyśmy nawet ewentualnie wiadomość o wysokości 
i rodzaju uiszczanej poprzednio (na rzecz księcia?) renty, która obecnie z 20 de
narów zamieniona została na 2 miary dwojakiego zboża. Byłby to z jednej strony 
wypadek zamiany renty pieniężnej na naturalną, a z drugiej strony jedyny bezspor
ny ślad dawnej renty uiszczanej przez tamtejszych chłopów księciu. I ta oko
liczność świadczyć tedy zdaje się, że „ustawa dworska“ z r. 1204 w  rzeczywistości 
stwarza w wielu co najmniej wypadkach nowy stan prawny.

Nie jestem w możności omówić na tym miejscu wszystkich cisnących się pod 
pióro drobnych, marginalnych twierdzeń Autora. Pomijam tedy zagadnienia ubocz
ne, jak interpretację zwrotu suus iudex lub identyfikację terminu aratrum  z miarą 
powierzchni ziemi czy wreszcie sprawę 6 wołów kołodziejów z Paniowic16, jako 
nie należące do istoty zagadnienia, a przejdę do tematu naczelnego pracy prof. 
Tymienieckiego, kwestii naroczników.

Zasługą Autora jest wydobycie ich imion i stwierdzenie, że są oni oczywiście 
chłopami polskimi17. Z drugiej strony podkreślano już dawniej istnienie ścisłego 
związku między narocznikami i ziemą oznaczaną nazwą narok a grodami i ewen
tualnie ustrojem grodowym w dawnej Polsce, znajdujące swój wyraz w termino
logii np. „naroncicones castrorum, narocnici ad... pertinentes“ itp .18 Zdaniem mym 
Autor liczy się wprawdzie z tym faktem, ale zbyt słabo go w wywodach swych 
i konkluzjach uwzględnia. Jest również rzeczą bezsporną, że bardzo często, choć 
ewentualnie nie zawsze, narocznicy mieszkają w dużych odległościach od grodu, do

14 Kod. dypl. Śląska, I, nr 104: 8 osób w Rzędziszewie „laudaverunt pro XX
nummis quilibet mensuram tritici aliam avene... Stepán falconarius cum licentia 
ducis laudavit, si IIII boves habuerit, urnam sancti Adalberti solvere, si duos di
midiam, si nullum mensuram avene“. W innych wypadkach tekst brzmi zawsze 
debent, salvant itp. *

15 Por. W. H a e u s l e r ,  Urkundensammlung, nr 15.
16 Przez suus iudex rozumiem sędziego samorządowego wsi polskiej, jak go 

widzimy na przykładzie Giedczan z XI w.; w przeciwnym razie określany by by
wał jako iudex claustri. Przez termin aratrum  rozumiem w naszym wypadku rze
czywisty pług, a nie miarę powierzchni ziemi, gdyż ta jest w dokumencie z r. 1204 
zawsze określana wielkością sprzężaju. Dziesiętnicy z Paniowic, którzy posiadając 
6 wołów, mają obaj razem świadczyć 80 kół, w mym przekonaniu posiadali również 
wspólnie 6 wołów, czyli na każdego wypadałoby przeciętnie 3 woły i 40 kół da
niny. W przeciwnym razie należałoby przyjąć, że osoba posiadająca 6 wołów da
wała mniej kół (40) niż posiadająca 4 woły (60 kół).

17 Por. s. 50 recenzowanej pracy.
18 Por. zestawienie u Z. W o j c i e c h o w s k i e g o ,  Momenty terytorialne orga

nizacji grodowej w Polsce, Lwów 1924, s. 77 nn.



którego przynależą (lubuscy w Węgrzynowie pod Trzebnicą i Brylowie pod Oławą, 
opolscy i wrocławscy pod Krakowem, grodów nadncteckich na południe od Warty, 
Wielenia w Straszkowie pod Kołem itp.) Już też dawniej zwrócono uwagę na 
fakt, że trudno wytłumaczyć logicznie związek ekonomiczny naroczników z od
ległym nieraz znacznie (180—220 km) grodem macierzystym1B, a próby wytłuma
czenia Piekosińskiego, a nawet ostatnio Wojciechowskiego i Czubka, zostały obalo
ne jako zbyt nieokreślone (nie znane bliżej zajęcia naroczników) lub fałszywie łą
czone z grodami pogranicznymi (w rzeczywistości ani Opole, ani Wrocław nie mogą 
uchodzić za grody graniczne). Obecnie prof. Tymieniecki, podnosząc rolniczy cha
rakter ludności narokowej, ponownie pozostawia otwartą kwestię, jak wytłuma
czyć (przyjąwszy słuszność jego interpretacji) związek świadczenia czynszów rocz
nych w pieniądzach na rzecz odległych, nieraz znajdujących się w różnych dzielni
cach grodów książęcych.

Przypatrzmy się tedy bliżej narocznikom Węgrzynowskim, którzy według Auto
ra mieli od dawna płacić księciu czynsz w pieniądzach i ewentualnie w naturze. 
Rzeczywiście w myśl postanowień aktu z r. 1204 narocznicy lubuscy mieszkający 
w  Węgrzynowie obowiązani byli w przyszłości na rzecz klasztoru do świadczeń 
w  wysokości 20 denarów, 1 miary owsa i 1 donicy miodu przy sprzężaju 4 wołów, 
połowy tego od 2 wołów, wreszcie 12 denarów przy zupełnym braku sprzężaju. 
Ale czy rzeczywiście można uważać, iż były to dawne powinności naroczników 
Węgrzynowskich świadczone na rzecz grodu lubuskiego? Jeszcze akt z r. 1203 stwier
dza wyraźnie, że mieszkańcy, którzy kiedyś posiadali tę wieś, byli narocznikami 
i zobowiązani byli księciu do pewnych świadczeń18 * 20, co powtarza prawie dosłownie 
dokument z r. 120821. Wynika tedy, że w r. 1204 mieszkańcy Węgrzynowa, choć 
określani wciąż jeszcze jako narocznicy, w rzeczywistości nimi już nie byli. We
dług słów dokumentu z r. 1203 byli poprzednio zobowiązani do świadczeń określo
nych w dokumencie terminem servitus (domino terre servitutis obnoxii fuerunt).

Na czym ta servitus polegała i czy była identyczna z późniejszymi świadcze
niami byłych naroczników na rzecz klasztoru, dokument nie wspomina. Choć ter
min servitus miewał w nomenklaturze średniowiecznej różne znaczenie2-, jednak 
w  niektórych wypadkach możemy znaczenie pojęcia servitiis (w odróżnieniu nawet 
od servitium) dość dokładnie sprecyzować. Tak np. fragment uposażenia klasztoru 
na Piasku we Wrocławiu c. 1193 r. wspomina o przejściu chłopów (za długi?) in 
servitutem ecclesie, a więc w niewolę klasztorną23. Podobne, zda.je się, znaczenie 
podkłada Wstydliwy pod ten termin, wspominając w r. 1250 o ..servis sub mea 
redigi volentibus servitute“24. Jedynie w Wielkopolsce spotykamy się parokrotnie 
ze zwrotem tributaria servitu  (i to tylko w dokumentach sulejowskich), co mogło
by ewentualnie oznaczać jakieś świadczenia pieniężne poddanych na rzecz panu

18 Por. F. B u j a k ,  Studia nad osadnictwem Małopolski, s. 105 i n.
20 Kod. dypl. Śląska, I, nr 103: „homines, quorum illa villa [Węgrzynowo] quon

dam fuit narochnichi et domino terre servitutis obnoxii fuerunt“. Następnie do 
wsi tej rościł sobie pretensje niejaki Leonard (ksiądz?), z których ustąpił w zamian 
za Lasko wice Oławskie i Scieniawę pod Wrocławiem.

21 H a e u s l e r ,  op. cit., nr 18; nadto spotykamy tę wiadomość raz jeszcze po
wtórzoną w r. 1218, ibid., nr 27.

22 Por. np. Kod. dypl. małop., II, nr 399, r. 1230; Kod. dypl. Tyn., nr 17, r. 1234; 
Regesten, nr 529, r. 1236; Kod. dypl. wkopol., I, nr 139, r. 1232.

23 Kod. dypl. Śląska, I, nr 68: „devenerunt in servitutem ecclesie... voluerunt 
evadere servitutem“.

24 Kod. dypl. małop., I, nr 32: „servis sub mea redigi volentibus servitute“.



jącego25 *. Natomiast na Mazowszu częsty jest zwrot predialis servitus przeciwsta
wiany obok personalis servitus 28, co wskazywać się zdaje wyraźnie na świadczenia 
w formie renty odrobkowej na gruncie pańskim względnie na zależność oso
bistą. Niekiedy nawet do servitus są pociągani askryptycjusze27. Ale obok tych nie
wiele mówiących lub wieloznacznych wypadków używania terminu servitus spo
tykamy i takie, i to najczęściej, które wyraźnie wspominają o treści tej servitus. 
Tak np. w r. 1225 słyszymy o zwolnieniu poddanych: „ab omni servitute pouoz 
videlicet, preuod et stroze“ 2R, w r. 1234 askryptycjusze kościoła gnieźnieńskiego 
zostali zwolnieni: „ascripticii a servitute, que dicitur povoz, preuod, rtaraz, nastaua, 
preuori immunes fiant“29, a w  r. 1198 słyszymy, że „ville ab omni servili Polonico 
opere sint libere“30 albo wprost: „ex quibus servitutibus quasdam specificari vo
luimus, videlicet povoz, naramb, nastava et veznica et ab omnibus aliis quocum
que vocabulo censeantur“ 31, czy wreszcie (r. 1211—1215) „homines... immunes sint 
a servitute, quod dicitur povoz et převod et převoři et naraz, et nastava“ 32. Jak 
więc widzimy, źródła przez termin servitus rozumieją powszechnie ogół świadczeń 
posługowych na rzecz monarchy, a jeśli termin ten ma ewentualnie inny charakter, 
określany jest bliżej dodatkiem tributaria (servitus). Nie ma podstaw do przy
puszczenia, aby powinności (servitus) naroczników miały być w stosunku do księcia 
inne niż pozostałych kategorii ludności.

Także i przyszłe świadczenia naroczników (?) Węgrzynowskich nie różnią się 
niekiedy zupełnie od świadczeń innych grup społecznych i zawodowych ludności 
klucza trzebnickiego. Podobnie jak i np. u hospesów czynsz ich jest z jednej strony 
uzależniony od wysokości posiadanego sprzężaju (co wskazuje, według mnie, na 
nie ustaloną jeszcze przez klasztor ich przyszłą pozycję majątkową), a z drugiej 
strony określony jako należności świadczone przypuszczalnie rocznie, przynajmniej 
nie ma tu również żadnej bliższej specyfikacji ani odróżnienia33. Niemniej wśród 
mieszkańców klucza trzebnickiego spotykamy sporadyczne wypadki, w których 
świadczenia ich na przyszłość nie są zależne od wielkości posiadanego sprzężaju, 
a ustalone globalnie (od dworzyszcza?). Tak np. (nie licząc rzemieślników, którzy 
niekiedy mieli świadczyć wyroby swej pracy w ilości z góry ustalonej): 8 osób 
różnych zawodów i 4 komorników w Rzędziszewie płaci niezależnie od posiadanego 
areału 20 denarów względnie 2 miary zboża. W Marcinowie 4 komorników, 8 ła- 
giewników i 1 podstoli płacić mają po 2 miary dwojakiego zboża, w Szczytkowicach 
3 łagiewników po 1 donicy miodu, w Księginicach 4 piekarzy po 2 miary dwoja
kiego zboża.

25 Kod. dypl. Pol., I, nr 4: „confero., omnis tributarie servitutis libertatem“;. 
Kod. dypl. málop., II, nr 408: „ab omni iugo tributarie servitutis... liberam... confir
mamus“; Kod. dypl. Pol., I, nr 31: „ab omni iugo tributarie servitutis exemit... ho
mines et ab omnibus aliis servitutibus liberavit“.

28 T. L u b o m i r s k i ,  Kod. dypl. mazow., nr 13, 14; Kod. dypl. lokopol., I nr
234.

27 B. U l a n o w s k i ,  Dok. kujaws. i mazow., 293, nr 1; Kod. dypl. mazow., nr 
14; Kod. dypl. wkopol., I, nr 234.

28 Kod. dypl. wkopol., I, nr 117, Laskonogi dla joannitów.
29 Ibid., nr 174, Odonicz dla arcyb. gnieźnieńskiego.
30 Kod. dypl. malop., II, nr 376.
31 Kod. dypl. Pol., I, nr 29, r. 1241.
32 Kod. dypl. wkopol., I, nr 68, r. 1211—1215.
33 O prawie wszystkich poddanych klasztoru powiedziane jest, iż mają świad

czyć dane powinności czy płacić daniny, domyślne — w ciągu roku; jedynie w  od
niesieniu do niektórych grup ludności rzemieślniczej (tokarze w Szczytkowicach) 
i rybaków kotowickich określone są bliżej terminy świadczeń.



Rodzaj świadczeń naroczników Węgrzynowskich (po 20 denarów oraz miara 
owsa i donica miodu względnie połowę tego, względnie tylko 12 denarów) nie jest 
również w świetle dokumentów trzebnickich ich jakąś specyfiką. Identyczne świad
czenia obserwujemy u 2 poddanych klasztornych w Rogerowie, podczas kiedy 
tamże siedzący gość płacić ma przypuszczalnie inaczej niż zwykły hospes. Nie 
ma dostatecznych podstaw do przypuszczania, aby w Rogerowie mieszkali również 
narocznicy34; raczej przypuścić należałoby, że świadczenia przyszłych poddanych 
klasztornych we wszystkich wsiach miały być dopiero w przyszłości wymierzone 
w stosunku do potrzeb klasztornych i areału ziemi (wielkości sprzężaju), które 
miał przypuszczalnie poddanym swym dostarczyć.

Z drugiej strony stwierdzić wypadnie, że czysta renta pieniężna występuje 
wprawdzie niekiedy w kluczu trzebnickim, ale nigdy w odniesieniu do naroczni
ków. Świadczą ją np. 4 osoby różnych zawodów (względnie nawet 12) w Kzędzi- 
szewie, 3 podstolich (?) w Malczowie, 1 osoba w Marcinowie, 5 łowców lisów 
i 1 gość (!) w Kliszowie. Te tedy wypadki zaliczyć by należało do nowych, postę
powych form renty feudalnej, która poczęła się w Polsce wykształcać gdzieś na 
przełomie XII i XIII w. Ale przecież hospites — goście, kategoria ludności nowa, 
dopiero na szerszą miarę w XIII w. w Polsce rozpowszechniająca się, płacą czynsz 
wciąż jeszcze w naturze, a nawet pociągani są do pracy na roli pańskiej na równi 
ze wszystkimi innymi kategoriami ludności z wyjątkiem winiarza. Tak więc przy
znać trzeba, że nawet nowo formujące się kategorie ludności wiejskiej są nieraz 
ekonomicznie zrównywane z dawnymi. Podobnie trzeba przyjąć, mym zdaniem, iż 
było z narocznikami.

Wreszeie sprawa praw naroczników do ziemi, na której siedzieli. Nie wcho
dząc w zawiłe i dla wcześniejszego średniowiecza polskiego nie zbadane zagadnie
nie prawa (niepełnego) chłopa do ziemi, podkreślić bym pragnął, że termin na
szego dokumentu: „homines, quorum illa villa quondam fuit, narochnichi... fuerunt“, 
nie uprawnia do wniosku, iż narocznikom przysługiwało specjalne prawo własności 
do ziemi, na której siedzieli35 *. Trudno ustalić, jako że terminologia prawna na
szych dokumentów na tym punkcie jest szczególnie chwiejna30, jakie w rzeczy
wistości przysługiwało narocznikom prawo do zamieszkałej przez nich ziemi, można 
jednak, choćby przykładowo, stwierdzić, że termin podobny, określający stosunek 
własnościowy feudalnie zależnego chłopa do ziemi spotykamy np. w odniesieniu 
do rustici' ducis w Cienkowicach37 (se habuisse pratum), na Kujawach (villa pos
sessa a nostris hominibus)38, w  Wielkopolsce (ville que venatoribus spectabant) 39.

34 Por. s. 58 recenzowanej pracy. W razie przyjęcia tu istnienia naroczników 
groziłaby ewentualnie konieczność, wychodząc z założeń A. Moepperta (Peter Wlast 
u. d. Stiftung d. Augustinerklosters auf Zobten, „Arch. f. schles. Kirchengesch.“, 
1939, IV, s. 4—5), uważania tej wsi za rzeczywiście skonfiskowaną przez księcia 
dworzaninowi Piotra Własta, Rogerowi, skąd już krok tylko do przyjęcia tezy Bu
jaka o „karnym“ charakterze naroczników.

35 Por. s. 94 i n. recenzowanej pracy.
38 Por. np. „rustici proprii ducis erant heredes de Cencovic; rustici de Cencovic 

se habuisse pratum...“; książę „dedit silvam rustico suo Glambo“; „rustici ducis ha
bentes terre quantitatem“. Por. Księga henrykowska, Poznań 1949, s. 278; Regesten, 
nr 342; Księga henrykowska, s. 276—278, a. 1201, s. 252, c. 1227).

37 Jw.
38 Por. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 157, nr 10.
39 Kod. dypl. wkopol., I, nr 228, r. 1251. Pomijam wypadki takie jak: „Sdiui 

cum sorte sua“; „aulco et fratres eius cum hereditate eorum“; „habebant sortes in 
Macocice“; „camerarium meum et fratres cum hereditate eorum“. Por. Kod. dypl. 
malop., I, nr 12, przyp., r. 1161; nr 1, r. 1178; II, nr 423, r. 1243.



Dwukrotnie wreszcie prawa naroczników do ziemi zrównane zostały w dokumen
tach z prawami do niej dziesiętników40. Tak więc zdaje mi się, że na podstawie 
dotychczas znanych wiadomości trudno mówić o jakimś specjalnym prawie wła
sności naroczników do dzierżonej przez nich ziemi.

Pozwoliłem sobie szerzej omówić punkty, w których mam odmienne od' czci
godnego Autora zdanie. Niemniej zdaję sobie w pełni sprawę, że łatwiej jest za
kwestionować hipotezę, niż na jej miejsce zbudować nową, lepszą.

Pozwolę sobie z kolei podkreślić punkty, w których przyznaję Autorowi pełną 
rację. Narocznicy są w mym przekonaniu rzeczywiście ludnością wiejską, siedzącą 
na nadanej im przez księcia ziemi, zależni są od grodów, niekiedy oddalonych od 
ich miejsca zamieszkania; niewątpliwie panuje wśród nich i poprzednio, i ma 
panować w przyszłości (z przykładu Węgrzynowskiego wnioskując) silne zróżnico
wanie ekonomiczne (istnieją nawet wśród nich bezrolni). Świadczą wreszcie na
rocznicy na rzecz księcia pewne powinności, określone nazwą servitus.

Ńa czym się owa servitus jednak zasadzała? Że nie może nią być czynsz 
w pieniądzach czy nawet w naturze, starałem się wyżej wykazać41. Nie mogło 
być też cechą charakterystyczną dla tych świadczeń uiszczanie ich coroczne, gdyż 
chyba wszystkie daniny i powinności ludności feudalnie zależnej świadczone i obli
czane były w stosunku rocznym, i w takim razie wszyscy je ponoszący winni być 
nazwani narocznikami.

Zdaje mi się, że punktem wyjścia do określenia charakteru naroczników winien 
być ich stosunek do grodu, >jako że z reguły jest on w źródłach wyraźnie zaznacza
ny. Niestety poza wypadkiem Węgrzynowskim, który wspomina tylko ogólnie o ser
vitus, inne są jeszcze bardziej lakoniczne. Czy jednak można się ograniczać, jak 
to uczynił Wojciechowski, do stwierdzenia, że „nie określona bliżej służba narokowa 
miała jakiś charakter wojskowy“ 42. Brak jakichkolwiek danych o wojskowych po
winnościach na rzecz grodu naroczników i brak danych, aby przynależni byli oni 
wyłącznie do grodów pogrąnicznych, czyni takie przypuszczenie Wojciechowskiego 
mocno nieprawdopodobnym. Także i wypadek z r. 1254, kiedy wspomniana jest 
ziemia pod jednego wołu we wsi Pychowice pod Krakowem, jako należąca „ad 
beneficium Wratislauie wulgariter naroch dictum“ 43 44, zagadnienia nie rozstrzyga, 
gdyż nie ma danych, aby ziemia ta zamieszkana była przez naroczników, a raczej 
należała do beneficium, a więc i officium  wrocławskiego, zapewne do uposażenia 
starszego nad wrocławskimi narocznikami, podobnie jak to słyszymy w odniesie
niu do beneficium ungari dictum  czy beneficium varium centum.

Niemniej stwierdzić trzeba, że termin narok znany był w języku polskim i że 
przypuszczalnie narocznicy byli to ludzie spełniający funkcje mieszczące się w po
jęciu zaginionego dziś terminu narok. Ostatecznego wyjaśnienia tego zagadnienia 
należy oczekiwać od zapowiedzianej od dawna pracy dra W. Pałuckiego, który, 
o ile mi wiadomo, zebrał w tym kierunku szeroki materiał filologiczny, porównaw
czy. Nie chcąc go w tym względzie uprzedzić, pozwolę sobie jedynie wskazać, że 
w języku staropolskim narokiem, z nároku znaczyło tyle, co z umysłu, umyślnie At.

40 Kod. dypl. wkopol., I, nr 174, r. 1235; nr 200 ,r. 1237: „lacus cum hereditate 
que fuit hominum nostrorum decimorum et naroncicorum“.

41 Podobnie mylnie starał się udowodnić Wojciechowski, op. cit., s. 92—93, 
uważając, że daniny, które dawni narocznicy mieli w przyszłości świadczyć klaszto
rowi, obowiązywały ich od początku.

42 Ibid., s. 94.
48 Kod. dypl. Pol., III, nr 28.
44 Por. J. K a r ł o w i c z ,  Słownik gwar polskich, III, s. 261.



W takim razie narocznik znaczyłoby tyle co umyślny. Nie wchodząc w dalszą 
porównawczą semantykę tego terminu, należy oczekiwać, że zapowiadana praca 
dra Pałuckiego przyniesie na tym polu ciekawe i niespodziewane wyniki46.

Karol Maleczyński

VISITACE MALTÉZSKYCH VELKOSTATKŮ VE SLEZSKU ROKU 1536, wyd. 
J. Svátek (Slezsky Studijni Ustav, Opava 1956, s. 32).

Wydana przez J. Svatka wedle oryginału zdeponowanego w Zemedelsko-Le
snickém Archivum w Orliku nad Wełtawą wizytacja komend maltańskich na Śląsku 
z r. 1536 jest źródłem bardzo ciekawym i wielostronnym. Wizytacja ta objęła nie
mal wszystkie komendy maltańskie na Śląsku, a więc Kłodzko, Grobniki, Opawę, 
Maków, Koźle, Białą, Oleśniczkę, Brzeg, Łosiów, Tyniec, Dzierżoniów, Strzegom 
i Złotoryję, pomijając tylko domy Zakonu we Lwówku i we Wrocławiu. Językiem 
wizytacji jest łacina przeplatana miejscami zwrotami, a nawet zdaniami czeskimi.

Przeprowadzający ją wizytatorzy zajmowali się w pierwszym rzędzie stanem 
gospodarczym poszczególnych komend, zestawiając ich dochody, opisując inwen
tarz żywy i narzędzia folwarków czy wreszcie inwentarz ruchomości w klaszto
rach. Przy niektórych komendach podano również spisy posiadanych przez nie 
przywilejów (niestety mało dokładnie, bez bliższych dat) oraz skargi poddanych 
na klasztory i skargi braci na przełożonych czy wreszcie pewne informacje doty
czące szerzenia się reformacji. W sumie jest to źródło mogące zainteresować nie 
tylko historyka gospodarczo-społecznego czy historyka Kościoła na Śląsku, lecz 
również historyków kultury materialnej, badaczy obyczajów, a może nawet i ba
daczy dyplomatyki śląskiej.

Największe znaczenie ma ono jednak niewątpliwie jako źródło do dziejów go
spodarczych. Pod tym względem różni się ono zasadniczo od publikowanych do
tychczas wizytacji śląskich, mających charakter administracyjno-kościelny i po
święcających kwestiom gospodarczym niezbyt wiele uwagi1, przypominając jedy
nie wizytację wiązowską streszczoną przez K. Engelbrechta* 1 2. Data powstania wi
zytacji jest mniej więcej współczesna dacie powstania pierwszych liczniejszych, 
urbarzy śląskich w XVI w.3 Wizytacja jednak różni się dość poważnie od współcze
snych urbarzy. W przeciwieństwie do nich przynosi bardzo niewiele wiadomości 
o położeniu i ciężarach ludności wiejskiej, omawiając wsie podległe joannitom bar
dzo powierzchownie, zadowalając się najczęściej jedynie wymienieniem łącznej 
sumy świadczeń ze wsi, bez podania nawet jej rozmiarów w łanach. Brak więc 
informacji o konkretnych ciężarach ludności wiejskiej poza robocizną, która 
w świetle danych występujących w wizytacji nie była jeszcze w majątkach zako
nu maltańskiego zbyt wysoka, wynosząc w skali rocznej około, 3 dni orki i obo
wiązek dostarczania podwód na przewożenie drzewa i ryb. Niemniej jednak chłopi

45 Recenzja niniejsza została napisana przed wyjściem „Przeglądu Historycz
nego“ 1957, z. 1, z pracą doc. dra K. Buczka o dokumencie z r. 1204 dla Trzebnicy,, 
z którą podzielam wiele wspólnych poglądów, a w  niektórych punktach różnię się.

1 J. J u n g n i t z ,  Visitationsberichte der Diözese Bresslau, 3 vol., Breslau 
1902 — 1908; M. W o j t a s ,  Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyń
skiego w roku 1598 (Fontes, III, Katowice 1938).

2 K. E n g e l b r e c h t ,  Geschichte d. Stadt Wansen u. d. Wansener Haltes 
Bd I, Olau 1927, s. 138 — 177 passim.

3 O szesnastowiecznych urbarzach śląskich por. wstęp do wydawnictwa 
R. H e c k ,  J. L e s z c z y ń s k i ,  Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich 
z lat 1566 i 1567, Wrocław 1956.



niektórych wsi uskarżali się na wzrost pańszczyzny. W przeciwieństwie do więk
szości urbarzy wizytacja przynosi natomiast bardzo dokładne dane o gospodarce 
folwarcznej, sile pociągowej na folwarkach, narzędziach, płacach, ilości czeladzi, 
ilości wysiewów, zbiorów i omłotów oraz o dochodach zarówno z gospodarki fol
warcznej, jak i z czynszów i świadczeń poddanych. Ciekawe są dane wizytacji do
tyczące hodowli ryb i owiec. W sumie wizytacja majątków maltańskich z r. 1536 
to niezwykle cenne źródło, umożliwiające badanie stosunków ekonomicznych 
w dość znacznych posiadłościach joannitów, rozrzuconych w różnych okolicach 
Śląska. Jest to tym bardziej ważne, że nie posiadamy dotąd tego rodzaju źródeł 
drukowanych, dotyczących gospodarki w majątkach klasztornych na Śląsku 
w tym czasie. A wszystko zdaje się na to wskazywać, że i zachowane źródła archi
walne są pod tym względem dość skromne.

Sposób wydania wizytacji nie nasuwa większych zastrzeżeń. Bardzo krótki 
(niecała strona) wstęp wydawcy zaznajamia ogólnie z genezą i znaczeniem źródła, 
po czym następuje tekst wizytacji. Wydaje się, że niepotrzebnie poprzerywano cią
głość oryginalnego tekstu krótkimi wprowadzającymi streszczeniami w języku cze
skim, dodanymi przez wydawcę przed wizytacją każdej z komend, tym bardziej 
że przy skromnych rozmiarach źródła streszczenia takie są właściwie zbędne. 
Dołączone przypisy wyjaśniają w zadowalający sposób nazwy miejscowości, infor
mują o osobach wymienionych w wizytacji i zestawiają literaturę dotyczącą wizy
towanych komend maltańskich.

Roman Heck

F. M a t e j e k ,  GOSTOMSKI A SOUDOBÉ HOSPODÁŘSKÉ INSTRUKCE 
V CESKÝCH ZEMÍCH (Slovanské Historycké Studie, 1955, nr 1, s. 7—79).

F. Matejek zajmuje się w swym artykule stanem i organizacją polskiej i cze
skiej wielkiej własności ziemskiej w drugiej połowie XVI w. na podstawie Gospo
darstwa Gostomskiego oraz czeskich instruktarzy ekonomicznych. Posługując się 
metodą porównawczą, Autor wskazuje na podobieństwa i różnice w stosunkach 
ekonomiczno-społecznych obu krajów. Godny podkreślenia jest fakt wskazywa
nia przez Matejka Śląska jako ziemi będącej odzwierciedleniem stosunków wystę
pujących w polskiej i czeskiej wielkiej własności ziemskiej. Wypowiadając się 
w pierwszej części swej pracy o polskiej i czeskiej szesnaptowiecznej literaturze 
gospodarczej oraz o polskiej i czeskiej historiografii traktującej o tych zagadnie
niach, Matejek przyznaje pod tym względem pierwszeństwo historiografii pol
skiej oraz wyżej ceni ówczesną polską literaturę gospodarczą. Czeska literatura 
gospodarcza z XVI w. może poszczycić się pracami o zagadnieniach specjalnych, 
nie posiada natomiast dzieł, które by traktowały o całości gospodarstwa, kompila
cji czy też tłumaczeń (szesnastowieczne tłumaczenie Krescentyna nie zostało wy
dane). Do najważniejszych prac czeskich tego okresu należą: Jana Dubraviusa De 
Piscinis et piscibus (Wrocław 1547); Alše Knoblocha z Pinsdorfu Regiment správy 
ovčího dobytka ve dvoje knihy rozdělený (Praga 1561) oraz szereg instruktarzy 
gospodarczych, urbarzy i ksiąg ziemskich. Matejek omawia także ważniejsze prace 
historyków polskich i czeskich. Z ostatnich wymienia poświęcone zagadnieniom 
wielkiej własności ziemskiej w Czechach w XVI w. prace K. Krofty Přehledné dě
jiny selského stavu; J. Piekařa Knihy o Kosti; F. Hrubégo Z hospodářských přev
ratů českých v stoléti XV. a XVI.; V. Černého Hospodářské instrukce; F. Teplého 
Příspěvky k dějinám českého zemědělství; V. Pěšáka Panství rodu Smiřických 
v letech 1609—1618 oraz wydaną już po ostatniej wojnie pracę A. Miky Feudální 
velkostatek w  jižních Čechách ve 14. — 17. stol. Matejek przyjmuje za Grekowem



podział na zaawansowane w rozwoju kapitalizmu kraje zachodnie i tereny z roz
wijającą się w XV w. gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą w  Europie środkowo
wschodniej. Ziem Czech, Moraw i Śląska nie można według Matejka zaliczyć do 
żadnej z tych grup w sposób zdecydowany. Stanowiły one rejon przejściowy.

W toku rozważań nad stanem i organizacją własności ziemskiej Matejek do
chodzi do wniosku, że w Polsce większość prac wykonywana była przez poddanych 
jako ich pańszczyźniana powinność na rzecz pana. Inaczej było z robocizną na te
renie Czech, szczególnie południowych. Natomiast w miarę posuwania się ku pół
nocy można zaobserwować wzrost pańszczyźnianych powinności chłopów. Gdy 
z Czech południowych można przytoczyć przykłady pańszczyzny z półłanu w wy
sokości 5 — 8 dni sprzężajnych w roku, to na Morawach lub Śląsku w świetle urba-, 
rzy pańszczyzna dochodzi do 100 dni w roku z łanu, w czym 1/5 stanowiła pań
szczyzna sprzężajna. Wiele prac sezonowych w folwarkach czeskich oraz większość 
prac we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach była wykonywana robocizną na
jemną bądź to przez czeladź, bądź to przez sezonowych pracowników najemnych. 
Dlatego też w  czeskich folwarkach jest nieco inny skład pracowników administra
cyjnych oraz większa ilość czeladzi niż w folwarkach polskich. Czeski urzędnik nie 
potrzebował tylu pracowników do nadzoru nad poddanymi, jak to było w Polsce. 
O karbowym czy dziesiętnikach brak wzmianek w czeskich źródłach. Nie pojawia 
się też klucznik czy rewizor.

Autor podaje także pewne dane dotyczące obciążeń pańszczyźnianych na Ślą
sku Opawsko-Cieszyńskim. Tak np. Urbář hradeckého panství z 1574 r. podaje sto
sunkowo niewielką pańszczyznę, dochodzącą do 23 dni, w tym 3 dni sprzężajne, 
z pół łanu. Natomiast w państwie frydecko-misteckim według urbarza z 1580 r. 
poddani byli obowiązani wykonywać wszelkie prace, jakie im zostałyby wskazane. 
Ponieważ jednak w tym państwie na 21 wsi były tylko 3 folwarki, można przy
puszczać, że pańszczyzna i tu nie przekraczała 23 dni. W posiadłościach cieszyń
skich według urbarza z 1577 r. poddani byli przeważnie wykupieni z dniówek 
sprzężajnych, a ilość dniówek pieszych nie przekraczała 10 dni w roku. Nato
miast w  mieście Divči Hrady wysokość pańszczyzny w 1594 r. dochodziła do 70 dni 
w roku, w tym dniówki sprzężajne, dochodzące do 1/10 całości, były wyznaczane od 
ćwierci łanu wzwyż. Tak więc stosunki te były zbliżone raczej do stosunków pa
nujących na terenie Polski. Dane te nie wystarczają jednak dla charakterystyki 
obciążeń pańszczyźnianych na całym Śląsku, mogą służyć tylko jako materiał uzu
pełniający.

Aleksander Nyrek

E. P a l m ,  BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES KLASSENKAMPFES DES 
OBERLAUSITZER LANDVOLKES ZUR ZEIT DES SPÄTFEUDALISMUS (Letopis 
Instituta za Serbski Ludospyt, ser. B, nr 1, 1935, s. 3—120).

Obszerna rozprawa E. Palma jest cennym przyczynkiem do poznania dziejów 
chłopów górnołużyckich w okresie późnego feudalizmu. Po wstępnych uwagach 
o charakterze metodologicznym Autor kreśli obraz ekonomicznego położenia 
ludności wiejskiej na Górnych Łużycach w XVI—XVIII w. równocześnie podkre
ślając silnie ucisk narodowościowy autochtonicznej ludności łużyckiej przez feuda- 
łów niemieckich. Główną część pracy E. Palma stanowi historia walki klasowej 
chłopów górnołużyckich w schyłkowej fazie feudalizmu.

Przy czytaniu tej pracy nasuwa się kilka uwag krytycznych zarówno o cha
rakterze merytorycznym, jak i technicznym. Omawiając np. położenie chłopów na 
Górnych Łużycach, Autor zatrzymuje się przede wszystkim na stronie prawnej
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tego zagadnienia. Nie wdaje się zupełnie w analizę ekonomicznej sytuacji wsi gór- 
nołużyckiej w interesującym go okresie, bo trudno za taką analizę uznać najbar
dziej ogólnikowe wyliczenie form renty feudalnej i nie poparte żadnym dowodem 
twierdzenie o ciągłym wzroście obciążeń pańszczyźnianych ludności wiejskiej po
cząwszy od zarania XVI w. Szczegółowo natomiast zajmuje się sytuacją prawną 
chłopów, cytuje cały szereg ustaw i rozpraw prawniczych z XVII i XVIII w., zna
nych już zresztą i wyzyskiwanych w większości przez starszą, burżuazyjną lite
raturę łużycką Ta część pracy E. Palma jest nie tylko nieproporcjonalnie duża 
w stosunku do innych, poświęconych sytuacji ludności wiejskiej na Górnych Łu- 
życach, ale też przeładowana cytatami, nieraz bardzo obszernymi, ze źródeł usta
wodawczych i traktatów prawniczych. Wydaje się, iż w wielu wypadkach są one 
zbędne, jeśli się zważy, że cytował je już H. Knothe1 2. Autor nie wspomina też 
ani jednym słowem o ucisku fiskalnym chłopów i o ich świadczeniach na rzecz 
Kościoła. Ten „prawniczy“ aspekt zaciążył także mocno na tej części rozprawy 
E. Palma, w której Autor omawia problem zbiegostwa chłopów. Zamiast bowiem 
dokładnej i wszechstronnej analizy tej formy walki klasowej ludności wiejskiej, 
w pracy E. Palma znajdujemy szczegółowe i sumienne zreferowanie i streszczenie 
wszelkiego rodzaju patentów i rozporządzeń przeciwko zbiegostwu, wydanych od 
połowy XVII do końca XVIII w. przez kurfirstów saskich i Oberamt w Budziszy- 
nie. Nie ma w niej poza jednym wypadkiem z drugiej połowy XVIII w., notabene 
niezbyt ciekawym, żadnych przykładów ucieczki poddanych, analizy jej przyczyn 
i skutków. Autor nie podaje również, czy i w jakim stopniu zakazy przeciwko 
zbiegostwu były wprowadzane w życie, a kary w nich wyznaczane egzekwowane. 
Jest to poważny brak pracy E. Palma, ponieważ Autor postawił przed sobą za
danie możliwie pełnego przedstawienia zagadnienia walki klasowej chłopów na 
Górnych Łużycach w omawianym okresie, a nie stosunku do niej ustawodawstwa 
feudalnego. I w tej części za dużo jest cytatów z wyżej wspomnianych patentów 
i rozporządzeń.

Najciekawsza jest ostatnia, główna część rozprawy, w której Autor zajmuje 
się procesami chłopów z panami oraz powstaniami ludności wiejskiej. Zastrzega 
się on, że głównym przedmiotem jego zainteresowań będzie okres drugiej połowy 
XVIII w. Z okresu wcześniejszego przytacza jedynie nie znane literaturze histo
rycznej przekazy źródłowe do niektórych powstań, zwłaszczą do wielkiego buntu 
chłopskiego z 1516 r. oraz do wystąpień anty feudalnych chłopów łużyckich w cza
sie wojny trzydziestoletniej. W tej części rozprawy Autor przytacza dużą ilość 
nieznanego, archiwalnego materiału, cytowanego przeważnie in extenso, pozwalają
cego zorientować się czytelnikowi w formach i natężeniu oporu chłopskiego prze
ciwko wyzyskowi i uciskowi ze strony panów u schyłku ustroju feudalnego. Żało
wać należy, że ograniczył się On tylko do zreferowania tego naprawdę bogatego 
materiału i nie próbował wyciągnąć z niego ogólniejszych wniosków.

bo przytoczonych przez E. Palma wystąpień chłopskich od połowy XVIII w. 
można by jeszcze dorzucić kilka innych. Np. w latach 1749—1750 w Zentendorf 
chłopi odmówili odrabiania pańszczyzny ręcznej3, w 1796 roku doszło do rozru

1 Por. np. H. K n o t h e ,  Die Stellung der Gut sunt erthanen in der Oberlausitz zu 
ihren Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen *und 
Dienste (Neues Lausitzisches Magazin, Bd LXI, 1885, s. 263 nn.); E n d e r, Langenau 
in görlitzer Kreise (Neues Lausitzisches Magazin, Bd 45, 1869, s. 141 nn.).

2 K n o t h e ,  op. cit.
a WAP Wrocław, b. Archiwum m. Zgorzelca, nr 15930.



chów na tle pańszczyzny w Białogórzu i Gozdaninie4. Niespokojnie też:: było 
w Pieńsku 5.

Z uwag natury technicznej można by pod adresem Autora wysunąć pretensję, 
że cały aparat naukowy umieścił w tekście rozprawy, co w poważnym stopniu 
utrudnia jej czytanie, zwłaszcza że nagromadzono w nim wiele cytatów źródło
wych, które z powodzeniem można było umieścić w przypiskach.

Przytoczone wyżej uwagi krytyczne nie umniejszają w niczym dużej wartości 
badawczej recenzowanej pracy. Niewątpliwą zasługą Autora jest fakt, że jako jeden 
z pierwszych uczonych nierńieckich starał się przedstawić w sposób marksistowski 
dzieje walki klasowej chłopów na Górnych Łużycach na podstawie sumiennie ze
branego i w dużym stopniu nie znanego materiału archiwalnego.

Józef■ Leszczyński

T. J ę d r u s z c z a k ,  POLITYKA RZĄDU POLSKIEGO WOBEC TRZECIEGO 
POWSTANIA NA ŚLĄSKU W 1921 R. (Materiały i Studia INS przy KC PZPR, 
t. IV, seria hist., s. 169—209).

Jakkolwiek dyskusja nad sprawą powstań śląskich, zapoczątkowana przed 
dwoma laty na łamach „Kwartalnika Historycznego“ *, nie rozwinęła się jak do
tąd w należytym stopniu, to jednak zagadnienie to nie przestaje absorbować zainte
resowanych historyków. Wyrazem tego jest opublikowany ostatnio w „Materia
łach i Studiach“ INS artykuł T. Jędruszczaka (będący fragmentem pracy kandy
dackiej pti. Stanowisko polskich klas posiadających w sprawie Śląska w latach 
1918—1921). Artykuł ten nie stanowi formalnie przedłużenia wspomnianej dysku
sji, faktycznie jednak wnosi do niej i do naszej wiedzy o powstaniach śląskich 
w ogóle szereg interesujących, często istotnych elementów.

W niemałej mierze przyczynia się do tego fakt, iż w przeciwieństwie do opra
cowań dotychczasowych, opierających się przeważnie dość jednostronnie na ma
teriałach śląskich, Autor silnie poszerzył tę podstawę materiałową. M. in. wyzy
skał w znacznej mierze źródła centralne, w szczególności archiwalia z Archiwum 
Akt Nowych oraz prasę warszawską. Widać też już w artykule pewien wpływ do
datni zmieniającego się w ,naszym kraju ogólnego klimatu badań naukowych, wy
rażającego się zarówno w tonie, jak i treści używanej argumentacji naukowej.

Przedwojenna historiografia polska sprowadzała na ogół genezę trzeciego 
powstania do zagadnienia wyników plebiscytu i wiążących się z nimi krzywdzą
cych Polskę zamierzeń mocarstw anglosaskich. Autor poszerza i pogłębia zagadnie
nie, zwracając uwagę na przesłanki społeczno-ekonomiczne wybuchu III powsta
nia oraz na współczesną sytuację w Polsce i w Niemczech, której wpływ na 
rozwój wydarzeń na Śląsku dawał się tu zawsze w tym okresie silnie odczuwać. 
Podkreśla, że w szczególności w związku z ograniczaniem zatrudnienia w kopal
niach i hutach górnośląskich narastały wśród robotników tendencje strajkowe. 
Przyczyniało się to do wytworzenia atmosfery strajku generalnego i gotowości 
do chwycenia za broń (s. 178).

Polityka rządu polskiego (a także Korfantego) została w swym zasadniczym 
kierunku sformułowana już w parę dni po plebiscycie w uchwale Rady Ministrów 
z 23 III 1921 r. Polegała ona na zalecaniu ludowi górnośląskiemu postawy de
fensywnej, postawy wyczekiwania na decyzje Rady Najwyższej, a w najlepszym

4 Ibid., nr 18281.
5 Ibid., nr 14495.
‘ Por. K. L a p t e r  i H. Z i e l i ń s k i ,  Powstania śląskie (Kwart. Hist., 1954, 

nr 1).



wypadku — gotowości do krótkotrwałej „demonstracji zbrojnej'*. Nie jest to stwier
dzenie nowe, jednakże w  omawianym artykule znajduje ono nową, nie znaną dotąd 
dokumentację.

W dalszym ciągu wywodów Autor reprezentuje stanowisko, że wobec napiętej 
sytuacji, zaostrzonej pogłoskami o zamiarze przyznania większości Górnego Śląska 
Niemcom, rząd polski i Korfanty dążyli do wyzyskania ruchu strajkowego do 
wywarcia presji na ententę (rząd „szukał gorączkowo środków ukształtowania 
sytuacji na swoją korzyść“ — s. 186), a jednocześnie do przekształcenia go w ruch 
powstańczonarodowy, przeciwstawiający się ruchowi strajkowemu. W tym celu — 
pisze Autor — Korfanty „apeHiwał do nacjonalizmu mas“, aby „wkupić się w ich 
zaufanie“ (s. 187).

Na marginesie tych sformułowań stwierdzić wypada, że tezy w nich zawarte 
są dziś przedmiotem uważnej rewizji wielu naszych dotychczasowych pojęć na 
ten temat. Dotyczy to zwłaszcza nadmiernej skłonności do identyfikowania nacjo
nalizmu z patriotyzmem Również zagadnienie, czy i w jakim stopniu rząd polski 
był wyrazicielem tylko „swoich“ zamierzeń, w jakim zaś stopniu szedł z falą 
szerokiej jedności narodowej społeczeństwa polskiego na punkcie sprawy Śląska, 
wymaga niewątpliwie pogłębionego spojrzenia.

Rozporządzając solidną bazą materiałowo-archiwalną, Autor polemizuje z za
wartą w większości dotychczasowych prac na temat powstań (Smogorzewski, Po
piołek, Lapter-Zieliński) tezą o głębokich rozbieżnościach między Korfantym a rzą
dem. Dowodzi, iż rozbieżności te dotyczyły raczej spraw drugorzędnych. W spra
wach istotnych poglądy wymienionych czynników były zdaniem Autora na ogół 
zbieżne.

Autor próbuje również dać ocenę rewolucyjnego ruchu robotniczego w czasie 
powstania i formułuje ją w dwóch punktach, podkreślając silnie ich dyskusyjność. 
Istotnie, zwłaszcza założenie wyjściowe przyjęte w  punkcie drugim, tłumaczące 
ciężkie błędy partii komunistycznych w sprawie narodowej (s. 194—195) brakiem 
„większych doświadczeń“ w tej dziedzinie, wydaje się powierzchowne. Abstra
hując już od'tego, że — jak się wydaje — Autor przyjął tu niesłusznie za punkt 
wyjścia formalne kryterium daty powstawania partii komunistycznych w Polsce 
i w Niemczech, trudno się zgodzić z szukaniem źródła zła jedynie lub nawet 
głównie w płaszczyźnie praktyczno-politycznej. Wydaje się, że w szczególności nie 
można tu nie doceniać płaszczyzny teorii internacjonalizmu proletariackiego, 
zwłaszcza w tym jej punkcie, który dotyczy wzajemnych stosunków narodów 
uciskających do uciskanych, wielkich i małych, i na odwrót.

Godzi się na zakończenie stwierdzić, że w swych wywodach Autor niejedno
krotnie wykracza poza granice zakreślone tytułem artykułu, np. właśnie wtedy, 
gdy omawia problem stosunku komunistów do powstania. W sumie daje to pracę 
będącą poważnym wkładem do lepszego poznania dziejów Śląska w tym najbar
dziej przełomowym ich okresie doby najnowszej, jakim był okres plebiscytu 
i powstań.

Henryk Zieliński

ARCHIVAR UND HISTORIKER. STUDIEN ZUR ARCHIV-UND GESCHICHTS
WISSENSCHAFT. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Otto Meisner, herausgegeben 
von der Staatlichen Archivverwaltung im Staatssekretariat für Innere Angele
genheiten. Nr 7: Der Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung, Berlin, 
1956, s. 572, 15 tablic dokům. (I—XV).



Zbiorowa praca archiwistów i historyków Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej pod redakcją. Helmuta Lötzkego i Hansa Stephana Brathera, wydana 
z okazji 65 rocznicy urodzin wybitnego archiwisty niemieckiego Henryka Ottona 
Meisnera, zawiera obok krótkiego wstępu, w którym nakreślono rys biograficzny 
jubilata, i wykazu bibliograficznego jego dzieł 27 artykułów i 2 publikacje ma
teriałów źródłowych, pomieszczonych w następujących czterech działach: I. Archi
wistyka; II. Historia administracji i ustroju władz; III. Nauka o dokumencie 
i akcie; IV. Źródłoznawstwo i publikacja źródeł.

I. W artykule Methodik, Gliederung und Bedeutung der Archivwissenschaft 
W. Leesch rozważa problem podniesienia archiwistyki do poziomu samodzielnej 
nauki, stwierdzając, że archiwistyka, która z wielkim trudem zdobyła przodujące 
miejsce w grupie nauk pomocniczych historii, nie może nadal pozostawać wyłącznie 
w tej roli, lecz powinna dążyć konsekwentnie do zapewnienia sobie pełnego 
równouprawnienia wśród nauk historycznych. Autor przytacza poglądy szeregu 
archiwistów i historyków niemieckich w tej sprawie. Tak np. W. Flach określił 
archiwistykę jako zespół dyscyplin służących do opracowania i udostępnienia źró
deł historycznych. Wąska i niepełna definicja Flacha, ograniczająca się jedynie 
do podkreślenia specjalnych umiejętności zawodowych pracowników archiwów 
i spełnianej przez nich roli usługowej w stosunku do historii, nie daje jednak 
odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy archiwistyka zdobyła wystarczające pod
stawy, by stać się samodzielną nauką. Inny pogląd reprezentuje G. W. Sante. 
Przyznaje on archiwistyce jedynie rolę pośrednią między nauką a administracją, 
kładąc w swej definicji nacisk na umiejętności praktyczne i techniczne archi
wistów, opierające się głównie na ustawicznie wzbogacanym doświadczeniu. W kon
sekwencji swoich wywodów Sante dochodzi do wniosku, że kryteria te nie stwa
rzają jeszcze podstaw do uznania archiwistyki za samodzielną naukę.

Zagadnienie archiwistyki jako nauki wyposażanej we własną metodę naukowo- 
-badawczą postawił po raz pierwszy wykształcony na metodologii historycznej 
Droysena wybitny archiwista i historyk niemiecki A. Brenneke. Dzięki jego tezie 
o twórczej roli archiwistyki przy rekonstruowaniu struktury zespołu i dawnej 
funkcji urzędu archiwistyka znalazła się nie tylko na czele nauk pomocniczych 
historii, ale zdobywa sobie coraz to większe uznanie jako samodzielna nauka. 
Poglądy Brennekego, przedstawione w jego kapitalnym dziele Archivkunde, rozwi
ja twórczo i uzasadnia licznymi, przekonywającymi przykładami W. Leesch. We
dług niego historyk i archiwista posługują się w swej pracy analogicznymi me
todami badania. Historyk porządkuje chaotyczną masę faktów wydobytych ze źró
deł archiwalnych, ustala między nimi genetyczny związek i odtwarza na tej pod
stawie minioną rzeczywistość. Podobnie postępuje archiwista. Formuje on chaotycz
ną masę akt w zespół: ustala kancelaryjno-rzeczowy związek między pismami, 
jednostkami i grupami aktowymi i ich wzajemny stosunek do całości, następnie 
odtwarza w oparciu o wydobytą z akt strukturę urzędu organiczny układ zespołu. 
Te dwa zawody są ze sobą nierozłącznie związane i nawzajem się uzupełniają. 
Na zakończenie artykułu Autor dokonuje podziału archiwistyki na szereg dyscy
plin z podaniem problematyki wchodzącej w zakres ich działania i badań nauko
wych.

W artykule Probleme des Provenienzprinzips G. Enders z Poczdamu przed
stawia genezę i rozwój fundamentalnej zasady archiwalnej — zasady proweniencji. 
Pierwsze sformułowanie zasady i oficjalne podniesienie jej do obowiązującej nor
my nastąpiło we Francji w r. 1841. Od tego czasu rozpoczęto wprowadzać ją do 
archiwistyki, a także stosowano z powodzeniem w naukach pomocniczych his to



rii (Teodor Sickel w r. 1869 w dyplomatyce). W Prusach wprowadzono zasadę 
proweniencji zarządzeniem z 1 VII 1881 r., najpierw w Tajnym Archiwum Państwo
wym w Berlinie, a następnie od 12 X 1896 r. rozciągnięto ją na wszystkie inne 
archiwa państwa pruskiego. Pruskie sformułowanie zasady proweniencji nie różni
ło się niczym od ujęcia, przedstawionego w słynnej książce trzech Holendrów: 
Müllera, Feitha i Fruina, Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Ar- 
chieven (Groningen 1898, 1920). Oba ujęcia przyjmują za podstawę układu archi
walnego nie naruszony porządek akt, jaki istniał w registraturze urzędu. Inaczej 
przedstawiała się sprawa we Francji, w kraju narodzin naczelnej zasady archi
walnej. Tam zadowolono się przestrzeganiem w ogólnych tylko zarysach respect des 
jonds, to znaczy, starano się nie łączyć w jedną całość akt różnych zespołów. Po
rządek wewnętrzny zespołu stwarzał sam archiwista według ułożonego przez 
siebie schematu.

A. Brenneke ocenia negatywnie zarówno prusko-holenderski system mechanicz
nego odtwarzania registratury, jak i półsztuczny system francuski. Dogmatyzm 
prusko-holenderskiej zasady archiwalnej i sztuczna metoda francuska sprawiły, 
że prace wykonywane wówczas w archiwach niewiele miały wspólnego z twórczą 
pracą naukową. Brenneke nie może pogodzić się z tym stanem rzeczy, by rola 
•archiwisty ograniczała się jedynie do odtwarzania układu registratury* pełnego 
błędów i subiektywnych nawyków registrátora. Układ registraturalny, grupujący 
z-reguły pod jednym hasłem akta różnych komórek' organizacyjnych, podyktowany 
był przede wszystkim względami praktycznymi i dlatego nie oddawał zasadniczych 
cech i podstawowych elementów dawnego urzędu, jego zadań, struktury i funkcji. 
Te właśnie powody skłoniły Brennekego do zerwania z tradycją registratury i dały 
asumpt do wprowadzenia w jej miejsce „wolnej zasady proweniencji“ (Freies Pro
venienzprinzip). Wolna zasada proweniencji nie jest jakimś niewzruszonym aksjo
matem lub sztywną zasadą, jest ona ogólnym drogowskazem, z którego archiwiści 
powinni czerpać wytyczne do swej pracy. W przeciwieństwie do dawnej zasady 
proweniencji registraturalnej pozwala ona na swobodny wybór każdego przed - 
registraturalnego układu, który może być odtworzony na podstawie dawnych re
pertoriów i sygnatur, pod warunkiem, że przyjęty za podstawę porządkowania 
układ odtworzy przejrzyście strukturę i funkcję dawnego urzędu w jego historycz
nym rozwoju. Brenneke zaznacza, że „wolna zasada proweniencji“ przyniesie po
żądany skutek głównie przy rekonstruowaniu układów większych zespołów. Stwo
rzona przez niego koncepcja „wolnej zasady proweniencji“ otworzyła przed archi
wistą perspektywy twórczej inicjatywy naukowej. G. Enders rozwija szeroko po
glądy Brennekego i ilustruje je licznymi przykładami.

Wypada na tym miejscu zaznaczyć, że archiwistyka polska zarówno okresu 
międzywojennego, jak po r. 1945 nie natrafiła na tego rodzaju trudności, jakie 
napotykała archiwistyka niemiecka. Panująca w Polsce zasada proweniencji kan
celaryjnej pozwalała na odtworzenie układów odzwierciedlających strukturę orga
nizacyjną, zadania i funkcje dawnego urzędu. Polska forma zasady proweniencji 
odpowiadała zatem w całej pełni postulatom stawianym przez Brennekego w „wol
nej zasadzie proweniencji“.

Wróćmy jednak do omawianych „Studiów“. W artykule Goethes literarisches 
Archiv W. Flach z Weimaru przedstawia genezę i rozwój Archiwum Goethego 
i Schillera w Weimarze w latach 1822—1885. Zasoby Archiwum podzielono na 20 
oddziałów, w  których rozmieszczono materiały dotyczące różnych dziedzin życia. 
Najliczniej reprezentowane są materiały literackie i .poetyckie, biograficzne oraz 
źródła dotyczące historii kultury i sztuki. Historię Archiwum doprowadzono w arty



kule tylko do r. 1885. Nie podano żadnej wzmianki o obecnym losie Archiwum 
i o stanie zachowania zasobu.

W artykule Das Gutsarchiv als Archivtypus B. Schwineköper z Magdeburga 
charakteryzuje archiwalia podworskie. Autor stoi na stanowisku, że nie wszystkie 
zespoły podworskie noszą charakter prywatny. Wybitnie prywatne oblicze posia
dają jedynie nowsze zespoły gospodarcze i rodowe, natomiast zespoły dawniejsze 
zawierają mnóstwo materiałów o charakterze publicznym (Patrimonialherrschafts- 
archiv). Do archiwów większych rodów, których członkowie pełnili ważne funkcje 
w państwie, przedostało się sporo materiałów o charakterze politycznym i dyplo
matycznym. Materiały te budziły początkowo największe zainteresowanie history
ków. W artykule Pertinenz und Provenienz in den alten Ordnungssystemen m ittel
deutscher Stifts- und Klosterarchive H. Schickei z Drezna porusza problem przy
wrócenia dawnego układu kancelaryjnego w zespołach dokumentów byłych archi
wów klasztornych.

Opierając się na dawnych sygnaturach, regestrach dorsalnych, spisach i ko- 
piarzach dokumentów, udało się archiwistom drezdeńskim odnaleźć w szeregu 
zespołów klasztornych ślady dawnej działalności archiwalnej. Zrekonstruowane 
systemy układania dokumentów wskazują, że układano poszczególne jednostki 
w grupach według wystawców (dokumenty papieskie, cesarskie itp.) lub według 
miejscowości, a w obrębie miejscowości według wystawców. W układach średnio
wiecznych występuje wyraźnie charakter prawny i gospodarczy działalności archi
walnej, niemniej jednak świadczy on o przynależności kancelaryjnej dokumentów. 
Dawne układy przywrócono jedynie w tych zespołach, w których natrafiono na 
znaki archiwalne. Próby wyzyskania do prac rekonstrukcyjnych zachowanych ko- 
piarzy nie dały rezultatu. Na podstawie przeprowadzonych porównań ustalono, że 
tylko w jednym wypadku dawny układ dokumentów pokrywał się z układem 
dokumentów kopiarza.

W artykule Leibnitz Vorschläge zum Archiv und Registraturwesen L. Knabe 
z Berlina podnosi zasługi wybitnego prawnika XVII w., G. W. Leibniza, w dzie
dzinie organizacji archiwów i registratur, szczególnie na polu organizacji registra
tur sądowych i administracyjnych.

H. L. Mikoletzky z Wiednia omawia w artykule Aus der Frühgeschichte eines 
Wiener Archivs działalność Hofkammerarchiv w latach 1775—1875, ze szczególnym 
uwzględnieniem personelu archiwalnego i jego płac.

W artykule Zur Geschichte des Gemeinschaftlichen Henneb er gischen Archivs 
in Meiningen E. Müller z Weimaru przedstawia historię Archiwum hrabstwa Hen- 
neberg-Schlęusingen w Meiningen. Zasoby Archiwum obejmowały 14 tysięcy jed
nostek akt z XV—XVII w. i blisko 6 tysięcy dokumentów z X—XVII w. W r. 1929 
archiwalia hennebergskie weszły w skład zasobu pruskiego archiwum państwowego 
w Magdeburgu (obecnie Landeshauptarchiv Magdeburg).

Z kolei Walter Nissen z Merseburga kreśli w artykule Zur Geschichte der 
Reichsarchividee im 19. Jahrhundert wysiłki archiwistów pruskich i miłośników 
historii Niemiec zmierzające do utworzenia centralnego archiwum Rzeszy. Za
czątkiem tego archiwum miały stać się akta Kamery Sądowej Rzeszy, zlikwido
wanej w r. 1806. Zgromadzenie Związkowe powierzyło nadzór nad tymi aktami 
komisji archiwalnej złożonej z przedstawiciela Prus i Meklemburgii. Komisja 
otrzymała zadanie opracowania projektu podziału akt pomiędzy członków Zgroma
dzenia. W trakcie rozmów delegaci Prus w Komisji, dr Wigand, a później Medem, 
opowiadali się przeciwko koncepcji podziału archiwum. Pragnęli oni za wszelką 
cenę utrzymać archiwum w całości. Nie zdołali jednak obronić swego stanowiska.



Archiwum Kamery Sądowej zostało podzielone, a idea utworzenia pierwszego 
centralnego archiwum Rzeszy musiała jeszcze długo czekać na swą realizację.

W 'artykule Die Verluste des Ehemaligen Reichsarchivs im zweiten Weltkrieg 
G. Schmid z Poczdamu przedstawia straty archiwum Rzeszy w tym mieście, gdzie 
zgromadzono najważniejsze materiały źródłowe do najnowszej historii Niemiec 
(od 1867). Straty poniesione w wyniku działań wojennych wynoszą około 50% 
zasobu aktowego. W załączniku do artykułu zamieszczono tabele przedstawiające 
straty w poszczególnych działach. W. Goldinger w artykule Zur Geschichte der 
Pflege des behördlichen Archivsgutes in Oesterreich omawia problemy związane 
z zabezpieczaniem i opracowywaniem akt w składnicach urzędów oraz austriackie 
ustawodawstwo archiwalne. W zakończeniu artykułu Autor dochodzi do wniosku, 
że w Austrii poczyniono poważne postępy w tej dziedzinie, ale jest jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia. Należy przede wszystkim doprowadzić do końca prace inwen
taryzacyjne w składnicach akt urzędów. Palącą potrzebą jest również sprawa 
opracowania i wydania nowego ustawodawstwa archiwalnego.

W artykule Zur Erschliessung von Archivbeständen H. Lötzke analizuje szcze
gółowo metody 1 formy udostępniania zasobów archiwalnych. Drukowane przeglądy 
nie mogą ograniczyć się do wymienienia zespołów, lecz winny podawać w zwięzłej 
formie także zawartość treściową akt. Przy ważniejszych zespołach winny być 
wyszczególnione nawet jednostki aktowe. Indeksy (kartkowe i książkowe), druko
wane inwentarze powinny podawać tytuły jednostek (treść), sygnaturę, tom i okres 
chronologiczny. Archiwista przy opracowywaniu pomocy archiwalnych ma prawo 
i obowiązek prostowania niejasnych sformułowań tytułów, wydobywania właści
wej treści jednostki (przy dokumentach rozszerzania treści lakonicznej notatki 
dorsalnej dokumentu), ale nie dokonuje żadnych zmian na jednostkach. Wszelkie 
uzupełnienia i zmiany wprowadza wyłącznie do sporządzonych przez siebie po
mocy archiwalnych. Najtrudniejszy problem stanowi sprawa udostępniania akt 
najnowszych, przy których ze względu na ich masowość nie da się zastosować 
bardziej szczegółowych pomocy archiwalnych.

II. W dziale drugim omawianych „Studiów“ zamieszczono 10 artykułów, prze
ważnie z dziedziny historii administracji i organizacji władz lokalnych różnych 
państw niemieckich.

K. Dlilfer w artykule Studien zur Organisation des fürstlichen Regierungs
systems in der obersten Zentralsphäre im 17. und 18. Jahrhundert przedstawia 
rozwój książęcego systemu rządzenia w XVII i XVIII w. W miejsce sekretariatu 
dworu (Kammersekretariat), formy rządzenia wykształconej w XVI w., pojawia się 
w XVII w. instytucja tajnych radców, a później gabinetu (Kabinette), czyli kon
ferencji ministrów. W rezultacie tych przemian w XVIII w. nastąpiło rozczłonko'- 
wanie władzy najwyższej na poszczególne resorty, na początku zaś XIX w. powsta
ją zorganizowane na wzór francuski ministerstwa. H. Gringmuth-Dallmer w arty
kule Beiträge zur Behörden Geschichte Anhalts, vornehmlich im 17. Jahrhundert 
przedstawia rozwój organizacji władz w małym państewku w XVII w., które 
wskutek skąpych środków finansowych nie mogło sobie pozwolić na wprowadzenie 
na wzór wielkich państw do swego systemu rządzenia wysokich i kosztownych 
urzędów.

Szereg artykułów zajmuje się ustrojem Saksonii. Tak np. H. S. Brather w arty
kule Die Verwaltungsreformen am Kur sächsischen Hofe im Ausgehenden 15. Jahr
hundert przedstawia rozwój reform w tym kraju w XV w., w wyniku których na 
gruncie ustroju stanowego kiełkuje władza książęca. Centralizacja władzy w ręku 
księcia i jego kancelarii odbywa się bardzo powoli, a związki feudalne niechętnie



zrzekają się swoich uprawnień. Reformy te były jednak koniecznością życiową, 
gdyż krajowi groziła ruina finansowa i zagłada polityczna. Artykuł F. Becka 
Zur Entstehung der zentralen Landesfinanzbehörde in ernestinischen Sachsen im 
16. und 17. Jahrhundert przedstawia genezę powstania finansowego kolegium 
w Saksonii (Kammerkollegium), najwyższego urzędu finansowego w kraju w XVI 
i XVII w. R. Lehmann w artykule Die Niederlausitzer Stände in Sächsischer Zeit 
omawia ustawodawstwo i historię administracji Łużyc Dolnych w czasach saskich. 
K. Blaschke, Zur Behördenkunde der Kursächsischen Lokalverwaltung, przedsta
wia proces formowania się władzy administracyjnej lokalnej w Saksonii na gruncie 
partykularnego ustroju feudalnego. W walce z partykularyzmem szłachecko-feudal- 
nym rosła władza centralna księcia. Wreszcie H. Schlechte, Pietismus und Staats
reform 1762—63 in Kursachsen, omówił genezę doniosłych reform państwowych 
w Saksonii w latach 1762—1763. Z inicjatywy kilku mężów stanu z Fritschem 
i Gutechmindem na czele podjęto wysiłki w kierunku uzdrowienia systemu finan
sowego państwa, udoskonalenia metod produkcji w rolnictwie i leśnictwie, w han
dlu, przemyśle i rzemiośle. Powołano do życia instytucje ubezpieczeń państwo
wych, wprowadzono szkolnictwo powszechne, ujednolicono ustawodawstwo, zno
sząc dawne prawo stanowe. W dziele reform dużą rolę odegrało młode mieszczań
stwo, które zmiany te duchowo przygotowało. Późniejszym okresem zajął się E. 
Neuss, który w artykule Hallische Verfassungszustände nach den Befreiungskriegen 
omawia ustrój samorządowy miasta Halle po wojnach napoleońskich i jego szybki 
rozrost. F. Walter w artykule Kübeck und die Frage der Einsetzung einer Regent
schaft (1840) omawia projekt Kübecka w sprawie ustanowienia regencji w Austrii 
w r. 1840, Regencję według projektu miały tworzyć trzy ciała: regent, rada re
gencyjna i centralna rada administracyjna. Projekt nie wszedł w życie, gdyż nie 
uzyskał aprobaty kanclerza Mettemicha. H. J. Schreckenbach w artykule Inner
deutsche Gesandtschaften 1867—1945 przedstawia historię wewnętrznej dyplomacji 
państw związkowych Rzeszy Niemieckiej w latach 1867—1945. Znamienny jest 
fakt, że instytucja ta nie uległa likwidacji po r. 1871.

III. W artykule Vorbemerkungen zu einer Mittelalterlichen Aktenlehre A. 
Brandt z Lubeki przeprowadza analizę pojęć „dokumentu“ i „aktu“. W rezultacie 
rozważań Autor dochodzi do wniosku, że między dokumentem a aktem nie ma 
żadnej formalnej różnicy. Na poparcie swych wywodów przytacza szereg przekony
wających przykładów. K. H. Hahn w artykule Aktenstilformen Weimarer Zentral
behörden im 17. und 18. Jahrhundert i G. Schnath w artykule Politik der Courtoi- 
sie zajmują się stylem pism i grzecznościową formą dawnych kancelarii niemiec
kich. F. Geisthardt zastanawia się nad znaczeniem prawnym i praktycznym edyk- 
tów i formy dekretów królewskich w okresie absolutyzmu. Zwraca uwagę, że 
równolegle z nimi występowały pojęcia podobne, jak np. Publikandum, Patent, 
Ordnung, Mandat i Konstitution. Rösler omawia rosyjską i radziecką terminolo
gię archiwalną i kancelaryjną.

IV. Ostatni dział stanowią źródłowe przyczynki archiwalne. H. Hausherr 
W artykule Die Lücke in den Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von' 
Hardenberg zwraca uwagę na ciekawe materiały archiwalne przechowywane w ar
chiwum w Merseburgu. Materiały te, wypełniające luki w pamiętnikach kanclerza 
Hardenberga, pochodzą od jego bliskich współpracowników m. in. od Schölla. 
H. Kretzschmar, Die Anfänge des Ministeriums Bismarck 1862163 nach Sächsischen 
Gesandtschaftsberichten, publikuje ciekawe sprawozdania i raporty dyplomatyczne 
poselstw saskich w Wiedniu, Petersburgu, Paryżu, Berlinie i Londynie z lat 1862 
i 1863, naświetlające stosunek dworów i europejskich kół politycznych do począt



ków ministerstwa Bismarcka. Szczególnie interesujący materiał zawierają raporty 
posła w Petersburgu Hansa v. Könneritz, posła w Paryżu barona Seebach i posła 
w Berlinie grafa HohenthaL W dokumentach oznaczonych numerami od 68 do 121 
podano pewne skąpe informacje o sprawach polskich w r. 1863, a głównie scha
rakteryzowano krótko politykę poszczególnych państw europejskich w stosunku 
do powstania styczniowego w Polsce. Artykuł zaopatrzono w alfabetyczny skoro
widz osób. Całość wydawnictwa przedstawia się okazale.

W odniesieniu do strony merytorycznej jedynym chyba mankamentem, jaki 
odczuwa się, to brak szerszego aparatu naukowego, zwłaszcza przy niektórych 
artykułach działu II.

Andrzej Dereń

A. G 1 a p a, STROJ MIĘDZYRZECKO-BABIMOJSKI (LUBUSKI) (Atlas polskich 
strojów ludowych. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1956, s. 84 +  2 ma
py +  3 tablice barwne).

L. M a l i c k i ,  STRÓJ GÓRALI ŚLĄSKICH. (Atlas polskich strojów ludowych. 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1956, s. 104 +  mapa +  93 ilustracje +  
4 tablice barwne).

Atlas polskich strojów ludowych jest zbiorem monografii poszczególnych stro
jów regionalnych. Od r. 1949 do chwili obecnej ukazało się 18 takich monografii 
z różnych terenów Polski, opracowanych na podstawie jednolitych założeń meto
dycznych 1 z szerokim uwzględnieniem materiału historycznego.

Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski) jest trzecią z kolei monografią stroju 
wielkopolskiego tego samego Autora, w tym wypadku tematyką swą interesującą 
żywo badaczy przeszłości Śląska. Monografią tą objęta jest ziemia lubuska na 
zachód od Obry i jeziora Zbąszyńskiego. Jako materiał do opracowania posłużyły 
Autorowi wyniki własnych badań terenowych prowadzonych w latach 1953—1954, 
literatura i zbiory Regionalnego Muzeum w Międzyrzeczu oraz zbiory Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Autor stwierdza, że ziemia lubuska pod względem odzie
ży, będąc terenem przejściowym między Śląskiem, Pomorzem, Wielkopolską a Łu- 
życami i Brandenburgią, posiada równocześnie własne odrębne cechy. Godne uwa
gi jest stwierdzenie Autora, że na ziemi lubuskiej nie spotkano w stroju ludo
wym elementów' kultury niemieckiej. '

Strój górali śląskich jest trzecim z kolei zeszytem śląskim1 2. Autor opracowa
nie swoje oparł przede wszystkim na wynikach badań terenowych prowadzo
nych przez niego w latach 1933—1939 oraz w latach 1946—1955, wyzyskując 
równocześnie opisy zawarte w różnych publikacjach i materiał ikonograficzny 
z XIX w., jak rów nież. zbiory muzeów w Cieszynie, Bytomiu, Krakowie, Łodzi 
i w Warszawie.

Bolesław Garyga

PRZEWODNIK PO ZABYTKACH WROCŁAWIA, opracował G. Król, PTTK, 
Okręgowa Komisja Opieki nad Zabytkami we Wrocławiu, Wrocław 1956, s. 253 +  
plan Wrocławia.

1 Por. J. G a j e k ,  Metodyka monograficznego opracowywania strojów ludo
wych (Lud, t. XII, s. 797—805).

2 Poprzednio ukazały się zeszyty śląskie Atlasu polskich strojów ludowych: 
T. S e w e r y n ,  Strój dolnośląski (Podgórze), 1950; S. B r o n i c z ,  Strój pszczyński, 
1954.



Od dłuższego czasu, po wyczerpaniu się wydawnictw z okresu Wystawy Ziem 
Odzyskanych, dawał się odczuć dotkliwy brak przewodnika po Wrocławiu. Słuszna 
była więc myśl wydania nowego przewodnika po zabytkach stolicy Dolnego Śląska.

Przewodnik otwiera krótki wstęp sekretarza Prezydium MRN, M. Nowaka, 
przynoszący szereg konkretnych danych obrazujących wielkość pracy mieszkań
ców naszego miasta nad odbudową polskiego Wrocławia. Po wstępie następuje 
rys historyczny miasta pióra K. Ślązaka, napisany pobieżnie, niejasno i nie bez 
błędów. Tak np. z ujęcia Autora (s. 19) wynika, że po zgonie księcia wro
cławskiego Henryka VI, w r. 1335, Kazimierz Wielki nie był „w stanie utrzymać 
Śląska przy Koronie Polskiej“, co sugeruje błędnie, że do tego czasu Śląsk wcho
dził w  skład tejże Korony i że Kazimierz Wielki był tym, któremu Śląsk został 
odebrany przez Jana Luksemburskiego. Błędnie podano datę rządów jagiellońskich 
na Śląsku na lata 1471—1526. Uderza brak informacji o wielkomiejskim rozwoju 
Wrocławia w XIX i XX w. Słusznie, ale zbyt pobieżnie, zwrócono uwagę na polskie 
tradycje miasta. Nie wspomniano ani słowem o Polonii wrocławskiej w latach 
międzywojennych. Przy całym zrozumieniu dla potrzeby popularyzowania tradycji 
polskich należało jednak unikać wszelkich kompromitujących naciągań w rodzaju 
twierdzeń, że w dziewiętnasto i dwudziestowiecznym Wrocławiu napisy dwujęzycz
ne i nazwiska słowiańskie o pisowni niemieckiej świadczyły o rozmiarach germa
nizacji miasta (bo świadectwa tej germanizacji były zgoła zupełnie inne).

Następny, interesujący artykuł pióra prof. M. Morelowskiego poświęcony został 
wkładowi polskiemu w rozwój kultury Wrocławia, a właściwie wbrew tytułowi 
nie w rozwój kultury, lecz jedynie w rozwój sztuki Wrocławia, a szkoda, bo ha 
skutek -tego pominięto ważne epizody z polskich dziejów tego miasta, związane 
choćby z takimi postaciami, jak J. S. Bandtkie, W. Cybulski, W. Nehring.

Po rozdziałach wstępnych następuje właściwy przewodnik po zabytkach miasta, 
opracowany przez inż. G. Króla. Przewodnik oprowadza zwiedzających trzema 
trasami po najważniejszych zabytkach Starego Miasta we Wrocławiu. Sprzeci
wiałbym się stosowanej przez Autora praktyce rozerwanego opisywania zabytków 
sąsiednich, położonych tuż przy sobie na jednej ulicy. Tak np. przy wycieczce na 
Ostrów Tumski czytelnik dowiaduje się na wstępie o zabytkach po prawej stronie 
ulicy Piaskowej (kościół NMP i klasztor kanoników regularnych), a objaśnienia 
do leżących po drugiej stronie ulicy budynków znajduje dopiero po kilku stro
nach przewodnika, po opisie zabytków Ostrowa Tumskiego. Niesłusznie postąpił 
Autor, ograniczając przewodnik jedynie do wycieczek po Starym Mieście. Trzeba 
by, zwłaszcza dla ludzi spoza Wrocławia, opisać przynajmniej niektóre z nowych 
dzielnic miasta i tamtejsze obiekty godne zwiedzenia. Brak w przewodniku wy
tyczenia jednej trasy umożliwiającej zwiedzenie najważniejszych zabytków w jed
nej wycieczce. Nie wdając się w drobiazgową analizę przewodnika, trzeba stwier
dzić ogólnie, że ujęcie opisu zabytków z punktu widzenia architektonicznego odbiło 
się ujemnie zarówno na dostępności tekstu dla szerokich rzesz zwiedzających 
(operowanie językiem architekta), jak i roli wyrabiania u wrocławian przywiąza
nia do swego miasta i zainteresowania jego przeszłością, choćby związaną ze zwie
dzanymi miejscami i obiektami. (Czemu nie wspomniano o tradycjach polskich 
kościoła św. Krzyża, walce ludu wrocławskiego na Kuźniczej w r. 1793, manife
stacji studentów polskich na Rynku w r. 1848 itd.). Histeria miasta i jego zabytków 
została w przewodniku potraktowana wyraźnie po macoszerńu. Bądź co bądź opi
sanie Uniwersytetu jedynie jako budynku, bez kilku chociaż zdań o jego historii, 
tradycjach i roli obecnej, to nawet jak na najbardziej popularny przewodnik rzecz 
nie do darowania. Podobnie razi omówienie gmachu Ossolineum przy ul. Szew



skiej, bez zwrócenia uwagi zwiedzającego na historię czy znaczenie Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Do przewodnika dołączono słowniczek wyjaśniający niektóre terminy użyte 
w jego tekście. Dział informacyjny opracował wzorowo W. Oczko. W dziale tym 
jednak w wykazie towarzystw i instytutów naukowych pominięto dwie ważne 
placówki zajmujące się dziejámi Śląska, w tym również dziejami Wrocławia: 
Instytut Historii PAN, Zakład Historii Śląska oraz Wrocławskie Towarzystwo 
Miłośników Historii. Przewodnik zaopatrzono ponadto w wykaz ulic i plan miasta. 
Szkoda, że nie dołączono do przewodnika krótkiej bibliografii bodaj kilku najważ
niejszych pozycji dotyczących zabytków i dziejów Wrocławia.

Do poważnych plusów przewodnika należy estetyczna okładka i duża ilość 
fotografii w tekście. Ilustratorzy przewodnika wpadli na szczęśliwy pomysł za
mieszczania obok siebie zdjęć obiektów bezpośrednio po zniszczeniach wojennych 
i w chwili obecnej, co obrazuje najwyraźniej osiągnięcia w dziedzinie odbudowy 
zabytków sztuki we Wrocławiu.

Roman Heck


